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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 30, DE 13 DE FEVEREIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Eduardo Rocha Passos, matrícula nº 5674, 

como Gestor Administrativo 3 , na Central de Administração, no período de 

02 a 21 de março de 20 20, em razão do usufruto de férias d o servidor 

Idenir Ferreira de Queiróz, matrícula nº 4957.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002929-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR DE JESUS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

VILSON NASSAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de INTIMAR o advogado da parte 

REQUERIDA ( SH - Corretora de Seguros Honda Ltda), DR.Marco André 

Honda Flores, para que em cinco dias, proceda à sua correta habilitação 

nos autos eletrônicos, junto a parte representada nos termos da RN 376 

do CNJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002929-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR DE JESUS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

VILSON NASSAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte AUTORA, para querendo em 15 (quinze) 

dias apresentar Réplica às contestações apresentadas nos autos ( IDS. 

9879235 e 10009124)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003318-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ARCANJO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte AUTORA, para requerer o que de direito 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002557-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO LINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para em 15 dias querendo 

oferecer Réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001688-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEMY ALVES BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSE HEIN GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para expedição de documentos a fim de certificar a 

tempestividade da contestação e documentos e intimar o(a) advogado(a) 

do requerente para oferecer réplica no prazo 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005372-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GOMES SOARES (AUTOR(A))

IGOR SOARES DE BIAZZI (AUTOR(A))

LAIS SOARES DE BIAZZI (AUTOR(A))

CARMINU VALDIR DE BIAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO GONCALVES (REU)

CARMEN MIRANDA NARITA (REU)

YOSHINOBU NARITA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005372-62/2016 Ação: Adjudicação Compulsória Autores: Raquel Gomes 

Soares e Outros. Réu: Saulo Gonçalves. Vistos, etc. Processo findo, 

procedam-se as baixas e anotações necessárias, após arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 27 de setembro de 2017. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003358-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005714-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA GONCALVES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE GONÇALVES DO PRADO GENARI OAB - MT16350-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005714-73.2016.8.11.0003 REQUERENTE: ELZA MARIA GONCALVES DO 

PRADO REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S/A Vistos etc. Considerando 

que a parte autora é servidora pública e percebe mensalmente mais de 

cinco salários mínimos (ID 4869066), entendo que está demonstrada sua 

condição de arcar com as custas processuais, razão por que INDEFIRO a 

gratuidade pretendida. Intime-se a parte autora para que efetue o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único do NCPC) 

e consequente extinção do processo (artigo 485, inciso I e IV do NCPC). 

Rondonópolis/MT, 15 de março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004911-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIO CÉSAR GUEDES AGUIAR OAB - MT20217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002670-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MARINHO ADAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002670-12.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ROSIMEIRE 

MARINHO ADAO Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

MT0010257A REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, 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. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001433-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIAS DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1001433-40.2017.8.11.0003 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 
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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, 

justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua 

relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação. Após a 

especificação das provas pelas partes, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002508-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002508-17.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: José 

Reis de Souza. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc... JOSÉ REIS DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Devidamente citada, apresentou contestação, a qual restou impugnada 

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

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001860-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE OAB - MT18154/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1001860-37.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Adão Moreira de Oliveira Ré: Telefônica do Brasil S.A. 

Vistos, etc. ADÃO MOREIRA DE OLIVEIRA, 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 Materiais e Morais’ em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que o autor possuía para 

com a requerida, há mais de seis anos, plano de conta telefônica; que seu 

plano foi aumentando gradativamente de valores; que há cerca de um ano 

o autor recebeu uma ligação informando que seu plano passaria para o 

valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos); que 

em todos os meses posteriores as faturas do autor tiveram aumento de 

preços, mas que não eram aumentos relevantes, razão pela qual preferiu 

o autor realizar os referidos pagamentos do que aborrecer-se com filas a 

fim de resolver a situação; que em janeiro de 2017 a fatura passou a ser 

cobrada no valor de R$ 104,31 (cento e quatro reais e trinta e um 

centavos); que no mês seguinte novamente o valor veio muito superior ao 

contratado, chegando a ser exorbitante, no total de R$ 230,47 (duzentos e 

trinta reais e quarenta e sete centavos); que diante dos novos valores 

cobrados o autor solicitou para com a ré sua fatura de forma detalhada e 

com ela em mãos verificou todas as abusividades que estavam sendo 

cobradas; que o autor não concorda com o que tem sido cobrado, uma 

vez que não foi o que contratou, razão pela qual utilizou a via judicial; 

requereu que fossem declaradas ilegais as cobranças, bem como a ré 

condenada a promover a devolução na forma dobrada e ainda 

indenização por danos morais, atribuindo a causa o valor de R$ 37.843,28 

(trinta e sete mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) 

postulando a presente sob o manto da assistência judiciária gratuita. 

Juntou documentos.” Devidamente citada, contestou os pedidos, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que 
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em analise ao sistema, verificou que o autor é possuidor da linha de 

número 65-996438351; que referida linha encontra-se cancelada em 

razão de débitos em aberto junto ao sistema; que inexiste cobranças 

indevidas uma vez que houve o consumo dentro daquilo que fora 

efetivamente contratado; que sempre que excede o pacote contratado, o 

contratante paga o valor que utilizar; que inexiste dano moral indenizável; 

requereu a improcedência da demanda, bem como a condenação da parte 

autora em custas e honorários de sucumbência. Juntou documentos e 

telas de sistema.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor 

(fls.101/109). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (fls.111/113), oportunidade onde ambas 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 

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

dilação probatória no caso em 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 o 

pagamento de indenização por danos materiais e morais, por suposta 

conduta irregular da ré. Inexistem preliminares a serem decididas. No 

mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento. Entendo que inexiste nos autos qualquer prova que 

sustente a versão defensiva trazia pela ré em sua peça de contestação. 

A ré, por intermédio de seu bastante procurador, ao apresentar a sua 

peça defensiva não conseguiu comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do autor. Isto porque não obteve êxito em comprovar 

que as cobranças efetivamente realizadas são legítimas, em especial pela 

demonstração documental do autor, onde resta evidenciado a existência 

de planos do qual ele nega a contratação (fls.27/29). Ademais, as faturas 

contestadas pelo autor são completamente divergentes das que 

anteriormente lhe eram emitidas. Ainda que não tivessem exatidão no valor 

cobrado, esses eram muito próximos. Por fim, o plano inicial contratado 

pelo autor é aquele chamado pela ré de “Plano Controle”, ou seja, uma vez 

utilizado a franquia somente pode voltar o cliente a fazer uso quando da 

renovação de sua franquia, ou fazendo uso de recarga pré paga, 

in formações essas cont idas no própr io  s í t io  da r é 

(https://controlevivo.com.br). A ré não conseguiu de forma clara 

demonstrar que houve alteração ou nova contratação de planos, ônus que 

lhe incumbia uma vez que trata-se de relação de consumo. As telas de 

sistema apresentadas juntamente com a contestação não possuem a 

força probante que objetivam, pois são unilaterais. Poderia a ré facilmente 

comprovar o que alega juntando aos autos os áudios referentes às 

mudanças de planos, o que efetivamente não ocorreu, restando evidente 

seu dever de indenizar. Em caso análogo, a jurisprudência assim tem-se 

manifestado: “EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E 

PEDIDO LIMINAR TELEFONIA MÓVEL COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRÁTICA ABUSIVA 

INEFICIENTE APLICAÇÃO DOS CALL CENTER ENUNCIADOS 1.6 E 1.8 DA 

TRU/PR APLICAÇÃO DO ART. 14 E ART. 22 DO CDC DANO MORAL 

CONFIGURADO FIXADO QUANTUM EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) 

ÍNFIMO NO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 

12.13, A, DA TRU/PR IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DETERMINAÇÃO 

DO PERÍODO PARA MANTER O PLANO INICIALMENTE SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA.CONTRATADO Recurso conhecido e 

parcialmente provido. Analisando os autos, observa-se a verossimilhança 

nas alegações feitas na inicial. O autor trouxe provas constitutivas de seu 

direito ao juntar os detalhamentos de consumo nos eventos 1.6, 1.7, 1.8 e 

1.9, que demonstram as cobranças pelos planos citados pelo autor e seus 

respectivos valores. Deste modo, incumbia a ré comprovar a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, entretanto, em 

observância do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deixou de 

comprovar a contratação e/ou alteração dos serviços pelo autor e 

regularidade das cobranças. Alegou em contestação que o autor por 

diversas vezes solicitou a troca dos serviços, porém só apresentou telas 

sistêmicas de produção unilateral que não são admitidas como prova, uma 

vez que podem ser facilmente alteradas pela empresa, portanto deixou de 

trazer aos autos provas hábeis de que o autor solicitou/autorizou a 

mudança do plano contratado inicialmente. Cabia à operadora do serviço 

comprovar a regularidade da cobrança dos serviços, a exemplo de 

gravações das ligações que pudessem demonstrar a anuência do autor 

na alteração dos planos cobrados, ou comprovação de que o consumidor 

selecionou as opções, via celular, das escolhas correspondentes à 

mudança de plano, porém não o fez. Ainda mais, no caso dos autos, há de 

se considerar que se trata de empresa de grande porte acostumada com 

demandas judiciais propostas por seus cientes/consumidores. Assim, a 

TRU/PR já consolidou entendimento: Cobrança de serviço não solicitado 

dano moral – devolução Enunciado N.º 1.8 em dobro: A disponibilização e 

cobrança por serviços não solicitados pelo usuário caracteriza prática 

abusiva, comportando indenização por dano moral e, se tiver havido 

pagamento, restituição em dobro, invertendo-se o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, visto que não se pode impor ao consumidor 

a prova de fato negativo. Ora, a cobrança de serviço não contratado, é 

sim falha na prestação de serviço capaz de ensejar dano moral. 

Outrossim, é temerário permitir que a operadora telefônica, de modo 

arbitrário, efetue a mudança de plano ou que altere os valores, 

despercebidos pela parte autora, sem demonstrar a licitude de tal 

procedimento nem sua origem, de modo a contrariar o contido no artigo 6º, 

III, do CDC, o qual prescreve: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III 

- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; (TJPR - 3Âª Turma Recursal - DM92 - 

0002168-36.2016.8.16.0052/0 - Barracão - Rel.: Marco VinÃ-cius Schiebel 

- - J. 08.02.2017)” (TJ-PR - RI: 000216836201681600520 PR 

0002168-36.2016.8.16.0052/0 (Acórdão), Relator: Marco VinÃ-cius 

Schiebel, Data de Julgamento: 08/02/2017, 3Âª Turma Recursal - DM92, 

Data de Publicação: 21/02/2017) Do exposto, declaro inexigíveis as 

cobranças a maior conforme realizou a ré nas faturas de janeiro e 

fevereiro de 2017, perfazendo o montante de R$ 235,00 (duzentos e trinta 

e cinco reais) haja vista que o autor reconhece o valor ordinário do plano 

em R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). A 

devolução deve ocorrer na forma simples, vez que não restou 

efetivamente comprovada a má fé. No que tange o dano moral, entendo 

que esse também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida inexigível, bem 

como demonstrada toda a abusividade da conduta ré, inevitável 

reconhecer o dever de indenizar. Nessa mesma linha é o pacífico 

entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL - EXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - COBRANÇA IRREGULAR, INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO 

E NEGATIVAÇÃO DE DADOS - DESCASO E SENTIMENTO DE 

HUMILHAÇÃO - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DA 

NORMALIDADE - ABALO MORAL CONFIGURADO O descumprimento do 

contrato, em regra, por si só, não tem o condão de gerar direito à 

indenização por dano moral. No entanto, o sentimento de desamparo e 

humilhação do consumidor, consequentes do descaso e desrespeito do 

fornecedor, traduz-se em componente que ultrapassa o mero incômodo ou 

aborrecimento do cotidiano, autorizando a reparação pelo abalo anímico.” 

( T J - S C  -  A C :  0 5 0 0 8 6 2 1 8 2 0 1 2 8 2 4 0 0 1 1  B r u s q u e 

0500862-18.2012.8.24.0011, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de 

Julgamento: 01/08/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) Resta somente a 

fixação do quantum indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, 

inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se 

difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor 

equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, 

onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do 

correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta de 

critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, 

em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão 

econômica da indenização do dano moral, o certo é que o valor da 

condenação, como princípio geral: “não deve ser nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo” (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). Quanto 

a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende os princípios, 

pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da 

empresa demandada, é preciso também à repercussão do ressarcimento 
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sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja 

proporcionada. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente ‘Ação 

Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida por ADÃO 

MOREIRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, com qualificação nos autos, para o fim de 

declarar parcialmente inexigíveis às faturas do mês de Janeiro e Fevereiro 

de 2017, e via de consequência, determinar que a ré devolva ao autor o 

valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) devendo incidir juros 

(1% a.m. simples) a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a 

contar do efetivo desembolso; condeno ainda a ré ao pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, 

devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) 

a contar desta decisão. Condeno a ré ao pagamento de custas judiciais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor 

da condenação. Transitada em julgado, em não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 29/Setembro/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002588-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feito Cível nº 1002588-78.2017 

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Geraldo Francisco Barbosa 

Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... GERALDO FRANCISCO 

BARBOSA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, no dia 10 de janeiro 

de 2017, por volta das 10:50 horas, no Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade 

Francisco de Paula Barbosa foi atropelado e, em razão dos ferimentos 

experimentados veio a óbito; que, não deixou esposa e/ou companheira, 

nem filhos, por isso, faz jus ao recebimento do seguro, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da ré nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob o manto da 

Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou contestação, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, 

pugnando pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos. Sobre a contestação, 

manifestou-se o autor, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

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

caso em tela, uma vez que a prova documental produzida dá suporte a um 

seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento antecipado da 

lide na forma do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova documental para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF, 

Agra rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento 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, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p. 9.513). No que 

tange a preliminar de carência de ação, - falta de interesse de agir não 

pode prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da Constituição da 

República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna. O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade 

da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). Assim, há que se 

convir que o interesse processual reside na necessidade e utilidade da 

parte autora, em recorrer ao judiciário para ver resguardado suposto 

direito seu e, em sendo assim, rejeito-a. De outro norte, agarra-se o réu, 

no argumento de que a parte autora não cumpriu com a determinação legal 

e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, pois não trouxe aos autos provas que pudesse alicerçar o 

pedido, o qual não pode prevalecer. De forma que, depois de acurada 

análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, senão vejamos: Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92, que: "a indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazo dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei". Destarte, se o veículo ou sua seguradora não 

forem identificados, ou não tiver sido feito o seguro, ou este estiver 

vencido na data do fato, a vítima continuará a ter direito à indenização, 

acionando qualquer uma das sociedades seguradoras que 

obrigatoriamente participam do consórcio. Resulta que o sistema de 

seguro obrigatório busca estabelecer o princípio da universalidade da 

cobertura a todas as vítimas, independentemente da situação do causador 

do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social decorre do simples fato 

de que ao se colocar um veículo em circulação já se tem "uma perspectiva 

de riscos provocadores de acidente. E diante da inevitabilidade de certos 

acontecimentos, a realidade obrigou a se procurar uma solução. Daí que o 

risco acompanha a circulação dos carros" (Arnaldo Rizzardo, A 

reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT p. 153). Sabe-se que o 

seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos pessoais, compreendendo as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, de acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o 

pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais de obrigação 

imperiosa imposta ao consórcio de seguradoras, conforme desponta do 

art. 7º da Lei nº 6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a 

obrigação de seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado 

o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do 

acidente, vez que o risco é componente natural do contrato de seguro, 

quanto mais o obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, 

participantes do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, 

valores destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 7 de 288



máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA). No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que Francisco de Paula Barbosa veio a falecer em razão dos 

ferimentos experimentados em face do acidente de trânsito, fato que é 

incontroverso nos autos (ID 6705649), fazendo jus ao recebimento de 

indenização referente ao seguro obrigatório. Impende destacar que, após 

o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a qual alterou a Lei 

nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao seguro obrigatório 

DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) salários mínimos, 

sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in verbis: 

"Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no 

caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de 

invalidez permanente; Entretanto, da análise detida dos documentos 

colacionados, constata-se que o acidente ocorreu no dia 01 de janeiro de 

2017, conforme Boletim de Ocorrência acostado aos autos, portanto, sob 

a égide da Lei n° 11.482/07 que, como dito anteriormente, prevê o valor de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, em 

caso de morte. Sobre o assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR 

INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 11482/2007- SENTENÇA 

MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da CR-88, que assegura o 

acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se mostra o 

esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da indenização 

do segurO DPVAT. O valor da indenização do seguro obrigatório, com a 

edição da MP 340/2006 convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à 

R$13.500,00, nos termos do seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 

1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). De 

forma que, o valor a ser pago a título de indenização não deve ser o 

fixado em salários mínimos, conforme determina o artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, mas em conformidade a Lei n° 11.481/2007. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente 

"Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por GERALDO 

FRANCISCO BARBOSA, com qualificação nos autos, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com 

qualificação nos autos, condenando-a no pagamento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo incidir juros 1% ao mês 

e correção monetária –INPC -, àqueles a partir da citação e correção a 

partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa. Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

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

Cível.-

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003556-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (EXECUTADO)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente, para recolher a guia referente 

a expedição de certidão, conforme requerida, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006496-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDICARLOS BORGES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para impugnar a contestação e 

documentos de Id. 1006496-75 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001342-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ANTONIO GUERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RUFATTO OAB - SC14982 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Executada, através do seu procurador constituído nos 

autos, para que realize a complementação das informações acerca do 

endereço em que está localizado o maquinário, a fim de que a parte 

Exequente possa ter elementos necessários para recolher as custas de 

condução do Sr. Oficial de Justiça e localizar a Fazenda.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003750-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDOS SPERANCA (AUTOR(A))

JULIO CESAR SPERANZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES (REU)

HELMUTE HOLLATZ (REU)

DALVA MARIA PERES (REU)

MARCIA CRISTINA DE JESUS MOURA (REU)

 

Intimação do advogado dos requerentes para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre a correspondência devolvida de ID 28306566.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003274-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALCANTARA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1006640-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEA BARBOSA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Requerida/Apelada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004116-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Autora /Apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002064-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento nos 

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home TUTORIAL: 1) clicar em "Emitir 

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "DILIGÊNCIA"; 3) optar por "1º Grau"; 4) 

Informar o número do Processo e clicar "Buscar", conferir dados e clicar 

"Próximo" ; 5) Informar Cidade e Bairro e clicar "+Adicionar Bairro" (podem 

ser adicionados vários Bairros); 6)-Informar dados do Pagante; 7) Clicar 

em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: Após o pagamento, a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CREUNICE ALMEIDA ARARA (EXECUTADO)

ROGERIO ALMEIDA SANTANA (EXECUTADO)

 

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

dias, informe se tem interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista 

o decurso de prazo para o cumprimento do acordo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016674-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

Intimação do advogado do embargante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o recolhimento da primeira parcela das custas e taxas 

judiciárias.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015639-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENY AGUIAR HERCULANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA DUARTE DE OLIVEIRA (REU)

JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015639-88.2019 Ação: Usucapião Autora: Luceny Aguiar Herculano 

de Oliveira. Réus: Jocelino Salviano de Oliveira e Outro. Vistos, etc. 

LUCENY AGUIAR HERCULANO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor 

JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE HILDA DUARTE DE 

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

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando o 

petitório de (ID. 28570998), determino a intimação da parte autora, através 

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

emende a inicial, juntando aos autos o termo de compromisso do 

inventariante, Sr. Jocelino Salviano de Oliveira, a fim de comprovar que 

este é o representante legal do Espólio de Hilda Duarte de Oliveira, nos 

termos dos artigos 242 e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

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

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

autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 14 de fevereiro 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013185-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO BELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para impugnar a contestação e 

documentos de Id. 18231090, no prazo de (15) quinze dias.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000134-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L G COMERCIO DE AREIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DOURADO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000134-28/2017 Ação: Despejo Autor: LG Comércio de Areia Ltda ME. 

Ré: Letícia Dourado da Silva. Vistos, etc. Considerando que aportara aos 

autos a manifestação do terceiro interessado de (fls.153/155 – 
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correspondência ID 19937676), hei por bem determinar a intimação das 

partes, via seus respectivos procuradores, nos termos dos artigos 9º e 

10º, ambos do Código de Processo Civil, para manifestação, no prazo de 

(5) cinco dias. Transcorrido o prazo, certifique-se nos autos e, 

venham-me conclusos para o devido cancelamento da distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001718-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER XAVIER RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001718-28.2020 Ação: Revisional de Contrato Autor: Wagner Xavier 

Ramos. Réus: Banco BMG S/A e Outro. Vistos, etc. WAGNER XAVIER 

RAMOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais” em desfavor de BANCO BMG S/A e BANCO PAN S/A, pessoas 

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

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

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

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

485, inciso I, do Código de Processo Civil: a) indicando o Código de 

Endereçamento Postal (CEP) da parte autora, nos termos do artigo 319, II, 

do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) 

narrando os fatos de forma pormenorizada, especificando os valores 

descontados pelos réus na folha de pagamento do autor, nos termos do 

art. 319 inciso III, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos 

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

carreando novamente o documento pessoal do autor, eis que o de (ID 

28898137, pág.01) é ilegível (borrado). Transcorrido o prazo, o que 

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

Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002279-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE GARCETT BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO OAB - MT26240/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002279-52.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Eveline Garcett 

Barros. Réu: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresaria 

Limitada. Vistos, etc. EVELINE GARCETT BARROS, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de 

Fazer” em desfavor de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D 

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

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

o contrato de prestação de serviços entabulado com o réu, eis que 

indispensável à propositura da demanda, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

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

cumpra-se. Roo-MT, 14 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002130-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002130-56/2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Ré: Evelyn Pereira da Silva. Vistos, 

etc. OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

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

Busca e Apreensão” em desfavor de EVELYN PEREIRA DA SILVA, com 

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

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

procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob 

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) 

carreando a notificação da parte ré, eis que a constante de (fl.11 – 

correspondência ID 29142558) não possui a assinatura da ré, ato 

comprobatório de que fora constituída em mora, nos termos do art.320 do 

CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69 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. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002115-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002164-31/2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Jean Carlos Alves de Morais. 

Vistos, etc. OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

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

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de JEAN CARLOS ALVES DE 

MORAIS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, 

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

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

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

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

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de 

forma pormenorizada, devendo constar expressamente com quais 

parcelas encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do 

CPC; b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002145-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002145-25/2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Ré: Evelyn Pereira da Silva. Vistos, 

etc. OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

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

Busca e Apreensão” em desfavor de EVELYN PEREIRA DA SILVA, com 

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

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

procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob 

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) 

trazendo aos autos documentos comprobatórios da mora da ré, uma vez 

que o documento de (fls.10/11 – correspondência ID 29148361) não se 

presta para tanto, mesmo porque ilegível, nos termos do art.320 do CPC e 

§1º do art. 2º e art.3º, ambos do Decreto-Lei nº911/69; 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. Transcorrido o prazo, o que deverá 

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002172-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002172-08/2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: José Aparecido Vieira. Vistos, 

etc. OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

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

Busca e Apreensão” em desfavor de JOSÉ APARECIDO VIEIRA, com 

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

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

procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob 

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) 

trazendo aos autos documentos comprobatórios da mora da ré, uma vez 

que o documento de (fls.10/11 – correspondência ID 29158150) não se 

presta para tanto, mesmo porque ilegível, nos termos do art.320 do CPC e 

§1º do art. 2º e art.3º, ambos do Decreto-Lei nº911/69; 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. Transcorrido o prazo, o que deverá 

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DIAS FRANCO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001777-16.2020 Ação: Adjudicação Compulsória Autora: Cristiane 

Pereira da Silva. Ré: Zilda Dias Franco. Vistos, etc. CRISTIANE PEREIRA 

DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Adjudicação Compulsória” em desfavor de ZILDA DIAS 

FRANCO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela 

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

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

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

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

qualificando no polo ativo da ação todos os compradores do imóvel 

descrito e caracterizado nos autos, nos termos do artigo 319, II, do Código 

de Processo Civil, bem como, acostando aos autos mandato procuratório 

devidamente assinado, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil; b) carreando aos autos declaração de imposto de renda dos autores, 

referente ao ano de 2019, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001942-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI DAS DORES CEZAR DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES BORGES OAB - MT21025/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1001942-63.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Rosilei das Dores Cesar de Souza. Ré: Editora e Distribuidora Educacional 

S/A. Vistos, etc. ROSILEI DAS DORES CESAR DE SOUZA, com 

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

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, pessoa 

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

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

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

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

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

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

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

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

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

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

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

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

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

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

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

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

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

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

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

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

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 
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processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

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

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

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

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

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

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

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

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

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

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

carreando aos autos extrato atualizado de consulta nos órgãos de 

restrição ao crédito, a fim de comprovar eventual restrição provocada pela 

ré no nome e CPF da parte autora, nos termos do artigo 320 do CPC, sob 

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

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

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001812-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FRUET CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001812-73.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Paranatinga 

- MT Autor/Exequente: Guimarães Agrícola Ltda. Réus/Executado: Adriano 

Fruet Cruz. Vistos, etc. GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, com qualificação 

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

desfavor de ADRIANO FRUET CRUZ, com qualificação nos autos, 

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

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

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

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

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

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002164-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ALVES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002164-31.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Jean Carlos Alves Morais. Vistos, etc. 

OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica 

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

e Apreensão” em desfavor de JEAN CARLOS ALVES MORAIS, com 

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

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

procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob 

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) 

recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando seu 

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

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002237-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA THAIS ALFLEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002237-03.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Ré: Jessica Thais Alflen. Vistos, etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, pessoa 

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

Busca e Apreensão” em desfavor de JESSICA THAIS ALFLEN, com 

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

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

procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob 

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

encontra-se inadimplente a parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) 

acostando, novamente aos autos, o documento de (fl.37 – 

correspondência ID 29192209, pág.3), nos termos do art. 320 do Código 

de Processo Civil; 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. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007042-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DAVID PEREIRA CAPARELLI DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILUCI SANTANA JUSTO LATORRACA OAB - SP251646 

(ADVOGADO(A))

GILMARA DINIZ CARDOSO OAB - SP201397 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003619-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003180-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONISA DE OLIVEIRA VILELA VASCONCELOS (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO SOUSA VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON UMBELINO MAGALHAES (REU)

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento nos 

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home TUTORIAL: 1) clicar em "Emitir 

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "DILIGÊNCIA"; 3) optar por "1º Grau"; 4) 

Informar o número do Processo e clicar "Buscar", conferir dados e clicar 

"Próximo" ; 5) Informar Cidade e Bairro e clicar "+Adicionar Bairro" (podem 

ser adicionados vários Bairros); 6)-Informar dados do Pagante; 7) Clicar 

em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: Após o pagamento, a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005443-30.2017.8.11.0003

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:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005443-30.2017 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(ID 13987376 e ID 18783749), em consonância com o disposto no artigo 

854 do Código de Processo Civil e atentando pela circunstância de ter sido 

firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central permitindo 

o bloqueio on line de valores, hei por bem em deferir a penhora on line 

junto ao Sistema BacenJud, determinando a penhora nas contas bancárias 

em nome do executado José Carlos Castelhano Vieira, no valor de 

R$197.294,73 (cento e noventa e sete mil, duzentos e noventa e quatro 

reais e setenta e três centavos). Na forma do disposto no §2º, do art.1º, 

do Provimento nº 04/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, os 

autos permanecerão no gabinete do Juiz até que se processe a ordem. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de junho de 2019. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL 

Processo Judicial Eletrônico nº1005443-30.2017 Vistos, etc... Nesta data 

fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sobre os documentos 

fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo 

de (5) cinco dias, em consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º 

do Código de Processo Civil. Atentando pela circunstância deste Juízo 

dispor do convênio oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado 

“RenaJud”, que possibilita a busca on-line de veículos, bem como averbar 

restrições, defiro o pedido de (Id. 13987376, pág.02 – item ‘b’), somente 

com relação a transferência do bem, conforme extratos em anexos. 

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de junho de 2019. 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004131-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR BEZERRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004131-82.2018 Ação: Indenização por Ato Ilícito Autora: Neuzimar 

Bezerra Brito. Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A. Vistos, etc... 

Analisando os termos dos petitórios de (id.24164635, id.24164636, 

id.24164638, id.24164639) e (id.24356300), hei por bem em deferir o 

levantamento dos valores depositados no (id.24164638), com suas 

devidas correções, em favor da parte autora e seu procurador, 

expedindo-se os competentes alvarás judiciais. Cumprida a determinação 

supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DE SOUSA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013771-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

 

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

manifeste sobre o petitório de Id. 21115304.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002649-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO RAMOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intima-se a parte Requerida /Apelada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006972-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BUENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LEANDRO FRICK DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

COMPLEMENTAR A DILIGÊNCIA PARA Oficial de Justiça JOACYR SILVA 

DA COSTA, conforme valor solicitado na Certidão ID 28230947 via Central 

de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento nos 

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home TUTORIAL: 1) clicar em "Emitir 

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA"; 3) 

optar por "1º Grau"; 4) Informar o número do Processo e clicar "Buscar", 

conferir dados e clicar "Próximo" ; 5) Informar Dados do Pagante - CPF ou 

CNPJ; 6) Escolher a opção do Bairro no Campo "DILIGÊNCIA", e o sistema 

deverá informar o nome do Oficial de Justiça; 7) Informar o valor a 

complementar; 8) Clicar em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: 1 - Após o 

pagamento, a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados 

ao processo. 2 - Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em 

que o advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo 

juízo deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006972-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BUENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LEANDRO FRICK DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 27463614. OBSERVAÇÃO: Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006133-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

GIOVANNA BRUM GOMES (REQUERIDO)

 

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

COMPLEMENTAR A DILIGÊNCIA PARA Oficial de Justiça JOACYR SILVA 

DA COSTA, conforme valor solicitado na Certidão ID 28229223 via Central 

de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento nos 

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home TUTORIAL: 1) clicar em "Emitir 

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA"; 3) 

optar por "1º Grau"; 4) Informar o número do Processo e clicar "Buscar", 

conferir dados e clicar "Próximo" ; 5) Informar Dados do Pagante - CPF ou 

CNPJ; 6) Escolher a opção do Bairro no Campo "DILIGÊNCIA", e o sistema 

deverá informar o nome do Oficial de Justiça; 7) Informar o valor a 

complementar; 8) Clicar em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: 1 - Após o 

pagamento, a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados 

ao processo. 2 - Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em 

que o advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo 

juízo deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA QUEROZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001140-36/2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Samara Queiróz Santos. Ré: Pernambucanas Financiadora S/A. 

Vistos, etc. SAMARA QUEIRÓZ SANTOS, via seu bastante procurador, na 

“Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais” que moveu 

SAMARA QUEIRÓZ SANTOS, em desfavor de PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A, ambos devidamente qualificados, postulou às 

(fls.98/100 – correspondência ID 19300576 a ID 19300578), pugnando 

pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que 

proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a 

ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do 

artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a 

obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, 

em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento 

e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, 

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de julho de 2.019. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003308-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005297-86/2017 (Usucapião), nº1005646-89/2017 (Reintegração de 

Posse) ,  n º1006428-62 /2018  (Manu tenção  de  Posse )  e 

nº1003308-11/2018 (Manutenção de Posse) Autores: José Alves de 

Oliveira e Outros. Réus: Eva Tur Transportes Ltda – ME e Outros. Vistos, 

etc. JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, via seu bastante procurador, ingressou 

neste juízo com a presente ação ‘Manutenção de Posse’ em desfavor de 

EVA TUR TRANSPORTES LTDA – ME, ambos com qualificação nos autos, 

asseverando: “Que o autor exerce a posse do bem desde o ano de 1960; 

que, a ré fixara-se em seu imóvel e vem atuando na propriedade, 

movimentando-se e roçando a propriedade; que, colocara câmeras 

direcionadas à casa do autor; que, o autor trabalhara com o falecido 

Belarmino Pereira da Rocha numa olaria; que, a referida parceria durara 

por vinte e dois anos; que, fora surpreendido com o registro da área em 

nome do Sr. Belarmino Pereira da Rocha; que, o mérito da questão 

(propriedade é objeto de ação própria); que, a ré entabulara contrato com 

a empresa Eva Tur e fixou-se nas terras; que, registrara os Boletins de 

Ocorrências nº2017.367998 e nº2017.258976; que, a empresa Eva Tur 

alega poder usufruir o imóvel, com base na existência do contrato de 

arrendamento com a família de Belarmino; que, o contrato de arrendamento 

não seria possível ante a existência da ação de Usucapião, eis que o 

autor reside no imóvel acerca de (57) cinquenta e sete anos; que, a 

turbação no imóvel do autor dera-se em 20 de março de 2018; que, após o 

representante da empresa Eva Tur retirar objetos do imóvel do autor com 

auxílio de um trator, o autor registrara o Boletim de Ocorrência de 

nº2018.94040; que, a Polícia Militar fez-se presente no local em 21 de 

março de 2018; que, os policiais recomendaram a retirada da empresa do 

local; que, a invasão permanece, assim, requer a liminar. Junta 

documentos”. Inicialmente, é necessário relatar que a existência de 

inúmeros processos envolvendo as partes e as matérias posse e 

aquisição de propriedade imobiliária, sendo eles: nº1005297-86/2017 

(Usucapião, Autor: José Alves de Oliveira e Réu: Belarmino Pereira da 

Rocha), nº1005646-89/2017 (Reintegração de Posse, Autor: Espólio de 

Belarmino Pereira da Rocha e Espólio Jorgina Novais da Rocha), 

nº1003308-11/2018 (Manutenção de Posse, Autor: José Alves de Oliveira 

e Ré: Eva Tur Transportes Ltda – ME) e nº1006428-62/2018 (Manutenção 

de Posse, Autora: Eva Tur Transportes Ltda – ME e Réus: Luzinete de 

Oliveira Delmonde e José Alves de Oliveira). Fora designada audiência de 

justificação no feito sob nº1003308-11/2018 (Manutenção de Posse), no 

qual figura como autor, Sr. José Alves de Oliveira, e como ré, a empresa 

Eva Tur Transportes Ltda – ME, bem como, na mesma decisão fora 

determina a reunião dos processos acima elencados; ressalte-se que a 

referida audiência fora realizada em 14 de novembro de 2018, vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: A lei exige, para 

outorga da proteção possessória, a coexistência de requisitos, que são 

taxativamente enunciados no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou 

seja: a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da 

turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada na ação 

de manutenção ou a perda desta, na de reintegração. Tais requisitos 

devem ser demonstrados, de forma induvidosa, pelo pretendente da 

proteção possessória. Destaque-se que o autor entrara com Ação de 

Manutenção de Posse sob nº1003308-11/2018 e, a ré (Eva Tur 

Transportes Ltda – ME) propusera, em 10 de agosto de 2018, a Ação de 

Manutenção de Posse sob nº1006428-62/2018, todavia, dispõe o artigo 

554 do Código de Processo Civil acerca da natureza dúplice das ações 

possessórias. Acerca do tema, eis o entendimento doutrinário: “a 

propositura de uma ação possessória em vez de outra não obsta a que o 

juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente 

àquela, cujos requisitos estejam provados” (Adroaldo Furtado Fabrício, 

Comentários ao CPC, volume VIII, tomo III, nº365, 2ª edição, Rio, Editora 

Forense. 1984. p.428) Pois bem, na audiência de justificação realizada em 

14 de novembro de 2018 a parte ré (Eva Tur Transportes Ltda – ME) 

arrolara duas testemunhas, as únicas a serem ouvidas naquela 

oportunidade, uma vez que o autor não arrolara, nem comprovara a 

intimação ou mesmo trouxera suas testemunhas, a fim de que prestassem 

depoimentos nestes autos. No que se refere a posse, paira séria dúvida 

de que a ré (Eva Tur Transportes Ltda – ME) tenha esbulhado imóvel como 

quer fazer crer a parte autora em sua inicial. Com efeito, em se tratando 

de ação possessória, o ordenamento pátrio adotou a teoria objetiva 

formulada por Ihering. Segundo esta teoria, não existe necessidade da 

relação física (corpus) direta entre o possuidor e a coisa (res). Basta que 

aquele venha a agir como se fosse dono, ou seja, manifeste sinais 

exteriores do exercício dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. 

É certo que o autor não comprova a propriedade do imóvel em questão, 

consoante se pode constatar pelos documentos acostados aos autos, 

bem como, considerando a propositura do nº1005297-86/2017 

(Usucapião), entretanto, não comprova de forma segura a posse da área 

litigiosa. De outro norte, não comparecera ao ato a representante do 

Espólio de Belarmino Pereira da Rocha e Espólio Jorgina Novais da Rocha, 

nem mesmo arrolara testemunhas, todavia, colhe-se dos depoimentos das 

testemunhas que estes são os legítimos proprietários do imóvel objetas 

das lides em comento. Sobre a matéria, eis o entendimento doutrinário: 

“Não basta ao autor provar que tem direito à posse, como mero reflexo do 

seu título aquisitivo do domínio ou mesmo da posse, mas, imperiosa e 

necessariamente, que a exercia de fato sobre área certa e determinada 

da qual veio a ser despojado. Não tem direito subjetivo material à 

restituição da posse quem não a exercia, real e concretamente, mas, 

apenas ideal e devaneadoramente. O título ou documento de aquisição de 

posse, por si só, não prova que o adquirente a exerça efetivamente. Ter 

direito à posse não é o mesmo que possuir” (Junior, Humberto Teodoro. 

Código de Processo Civil Anotado, p. 384). “A posse, em conclusão, pode 

ser definida, segundo Clóvis, como o exercício, de fato, dos poderes 

constitutivos do domínio, ou propriedade, ou de algum deles somente” 

(Beviláqua, Clóvis. Direito das Coisas. Volume I. Editora Forense. 4ª 

edição. p.29) Destarte, as testemunhas foram categóricas ao dizer que a 

ré exercia a posse do imóvel até o limite das terras arrendadas (leia-se até 

as margens do rio) e, sendo impedida após a construção de uma cerca 

(edificação do autor, Sr. José Alves de Oliveira), de manobrar os veículos 

nas proximidades no “barraco/casa” do autor. Assim, a liminar pleiteada 

pelo autor (José Alves de Oliveira) deve ser, ao meu ver, indeferida, eis 

que, a esta altura, não se entrevêem os requisitos do artigo 561 do Código 

de Processo Civil. Vejamos o recente entendimento de nossos Tribunais: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE. FORÇA NOVA. ART. 927 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO PELO JUIZ `A QUO'. 

TURBAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO 

PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. A liminar de manutenção de 

posse não pode ser deferida se ausentes um ou mais requisitos exigidos 

pelo art. 927, do Código de Processo Civil, como, por exemplo, a 

demonstração da ocorrência de turbação - efetivo incômodo ao livre 

exercício da posse.” (TJ-PR - AI: 6866062 PR 0686606-2, Relator: Mário 

Helton Jorge, Data de Julgamento: 29/09/2010, 18ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 493) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 

561 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO COMPROVADOS. Nas 

ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins 

de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Novo Código de 

Processo Civil do CPC (inaudita altera parte), deve ser comprovado pelo 

autor o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do mesmo 

diploma. São eles: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado 

pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da 

posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na 

ação de reintegração . No caso, não há demonstração de que o autor 

tenha tomado posse do imóvel, ou de que tenha sido esbulhada ou 

turbada. ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 

70076558782 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/07/2018) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO 

DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. POSSE NOVA. TURBAÇÃO. 

PROVA. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA. MANUTENÇÃO. I Não apreciada a 

alegada ilegitimidade ativa em primeiro grau, não é possível sua análise 

neste juízo recursal, sob pena de supressão de instância. NÃO 

CONHECIMENTO. II - Não fere o princípio da dialeticidade o recurso 

interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de 
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fato e de direito da decisão recorrida. PRELIMINAR REJEITADA. III – A 

designação de audiência de justificação, por si só, não acarreta a perda 

do objeto do recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido 

liminar, porquanto persiste o interesse do Autor em obter sua reforma. 

PRELIMINAR REJEITADA. IV - A teor do disposto nos artigos 561 e 562 do 

CPC, a liminar de manutenção de posse somente deverá ser imediatamente 

deferida se demonstrada, concomitantemente, a posse, a turbação 

praticada pelo réu, a data de sua ocorrência de menos de ano e dia e a 

continuação da posse. V A inexistência de elementos que comprovem a 

turbação conduz ao indeferimento da liminar de manutenção de posse nos 

moldes pleiteados, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida. 

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, REJEITADAS AS PRELIMINARES E NÃO 

PROVIDO.” (TJ-BA - AI: 00008894620178050000, Relator: Heloísa Pinto de 

Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: De 

qualquer forma, é preciso ressaltar, ainda, partindo do princípio de que o 

juiz não julga a justificação, mas tão-só, diante dela se convence ou não 

da necessidade ou da viabilidade de deferir a medida liminar perseguida. 

No caso não há necessidade e nem é viável é o seu deferimento. Face ao 

exposto, julgo improcedente a justificação realizada e, com fundamento no 

artigo 1.210 do Código Civil e 554 a 568, ambos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o requerimento de liminar formulado pelo autor (José Alves 

de Oliveira) na peça madrugadora e, via de consequência, defiro a liminar 

de reintegração de posse pleiteada pela ora ré (Eva Tur Transportes Ltda 

– ME) nos autos de nº1006428-62/2018. Intimem-se os réus desta 

decisão, cientificando-se eles que o prazo para contestarem (as 

respectivas ações) será contado a partir da data de intimação, na forma 

do parágrafo único, artigo 564 do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de fevereiro de 2.019. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1008768-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONTELLO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO DA SILVA VILELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESIA KELLY LEANDRO SOUZA SOARES OAB - PR68908 

(ADVOGADO(A))

MARLI DOS SANTOS VILELA OAB - 406.725.301-04 (REPRESENTANTE)

 

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

requeiram o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014005-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCINA RODRIGUES CONSTANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDALVA VARELA DA SILVA OAB - MT20260/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014005-57.2019 Ação: Usucapião Extraordinário Autora: Delcina 

Rodrigues Constantino. Ré: Imobiliária Nossa Senhora Aparecida Ltda.. 

Vistos, etc. Determino à serventia que certifique se cumprido integral e 

corretamente o despacho de (ID 26332541), após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004935-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação dos advogados das partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem sobre os cálculos de ID 19605154.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010119-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRIART TELAS LTDA - ME (REU)

CATARINA CHAGA NOGUEIRA (REU)

CLAUDIO DUQUE NOGUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

GILMAR JESUS CUSTODIO OAB - MT3727-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010119-21/2017 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Réus: 

CRIART Telas Ltda – ME e Outros. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de CRIART TELAS LTDA – ME, CATARINA 

CHAGAS NOGUEIRA e CLÁUDIO DUQUE NOGUEIRA. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, determino a Senhora Gestora que cumpra corretamente os 

termos da decisão (fls.101/102 – correspondência ID 11245046 e 

fls.123/124 – correspondência ID 13185634), para tanto, certifique o 

decurso do prazo do prazo dos réus (Catarina Chagas Nogueira e Cláudio 

Duque Nogueira) para apresentarem embargos monitórios, ante a 

intimação efetuada às (fls.105/110 – correspondência ID 12424228 a ID 

12424779). Noutro norte, determino a Senhora Gestora que esclareça as 

eventuais divergências apontadas pela ré (CRIART Telas Ltda – ME, 

atualmente denominada Clebson de Souza Matos – ME) às (fls.127/128 – 

correspondência ID 17671324). Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 
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termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001058-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LACERDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002249-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SILVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR MORENO DE OLIVEIRA OAB - MT21960/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO(A))

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para impugnar a contestação de 

Id. 21139279, no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012503-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASPERON COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAITE CORREA NOBRE JUNIOR OAB - PR0055446A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DANIEL SILVA (REQUERIDO)

 

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 E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: SETOR 02 Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ 

ANTONIO SARI PROCESSO n. 1012503-20.2018.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 232.237,26 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BRASPERON COMERCIO DE CEREAIS LTDA 

Endereço: Rua Protásio Alves, 940, São Jorge, SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - 

PR - CEP: 85877-000 POLO PASSIVO: Nome: NATANAEL DANIEL SILVA 

Endereço: AVENIDA SAGRADA FAMÍLIA, 675, VILA AURORA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-135 FINALIDADE: 1.EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor 

de R$ 984.977,68, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), 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; 2. Não 

sendo efetuado o pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor 

Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade o executado (art. 829, 

§1º, do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

ARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do CPC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do dia útil da juntada do 

Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o 

devedor requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida no prazo 

estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou alienados os 

bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 826, 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, 13 de junho de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001805-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MOYSES NAVES JUNIOR (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001805-81/2020 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequentes: Júlio César Speranza Júnior, Paulo Laerte de Oliveira e Fillipe 

Marchiori de Oliveira. Executado: Espólio de Moyses Naves. 

Representante – inventariante: Moyses Naves Júnior. Vistos, etc. JÚLIO 

CÉSAR SPERANZA JÚNIOR, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA e FILLIPE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA, com qualificações nos autos, ingressaram 

neste juízo com o presente “Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial” em desfavor ESPÓLIO DE MOYSES NAVES, com qualificação 

nos autos, neste ato representado pelo inventariante, MOYSES NAVES 

JÚNIOR, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Trata-se de ação de 

execução de “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços 

e Honorários Advocatícios” de (fls.19/21 – correspondência ID 28939726). 

Analisando os termos item ‘5’ de (fls.06/07 – correspondência ID 

28939717, fls.04/05) e pleito constante do item ‘c’ de (fl.08 – 

correspondência ID 28939717, fl.06), não verifico como possa prosperar a 

alegação exequenda. Pois bem, a famigerada Lei nº11.077, de 10 de 

janeiro de 2.020, publicada em 13 de janeiro de 2.020, em seu artigo 4º, 

acrescentara o inciso V ao artigo 3º, da Lei nº7.603, de 27 de dezembro 

de 2001, in verbis: “Art.3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas: [...] V – os advogados, 

na execução dos honorários advocatícios.” Todavia, os artigos 15 e 16, 

ambos da Lei nº11.077, de 10 de janeiro de 2.020, publicada em 13 de 

janeiro de 2.020, são cristalinos ao dispor que a referida lei somente terá 

aplicabilidade aos feitos que forem distribuídos após a data de vigência da 

norma – o que não é o caso dos autos em epígrafe – e, mais, que esta 

possui vacatio legis de (90) noventa dias, contados da publicação da 

referida lei. Eis os termos sancionados pelo Governador do Estado: “Art. 

15 As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem 

distribuídos após a data da vigência desta Lei. Art. 16 Esta Lei entra em 

vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.” Destarte, não sendo 

aplicável o instituto da isenção de custas, no caso concreto, eis que o 

feito fora proposto em período no qual a aludida norma não possui 

aplicabilidade e, por conseguinte, indefiro o pleito constante do item ‘c’ de 

(fl.08 – correspondência ID 28939717, fl.06). Assim sendo, intime-se a 

parte exequente (entenda-se: os advogados em causa própria), para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem 

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

Código de Processo Civil e §2º 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 nº40/2014/CGJ, 

nº80/2014/CGJ e nº88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

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

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002040-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SANTOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE KASSIA SILVA WEBER OAB - MT23797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002040-48.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Gilmar Santos da Cunha. Réu: Club Mais Administradora de Cartões Ltda. 

Vistos, etc. GILMAR SANTOS DA CUNHA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que 

soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao 

crédito, em razão de um suposto débito no valor de R$68,48 (sessenta e 

oito reais e quarenta e oito centavos), referente ao contrato 

n°0002694947, conforme documento de (ID 29069802); que, não 

reconhece tal obrigação como sendo sua. Por derradeiro, requer que seja 

deferida a tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinada a 

suspensão da restrição existente no nome e CPF do autor junto aos 

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

nos termos do item ‘a’ de (ID 29068638, pág.07). D E C I D O: Considerando 

os documentos de (ID 29069796 e ID 29069797), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 294 do Código de 

Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em 

urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - 

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela de 

urgência para retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao 

crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA 

- RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando estiverem 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. - Preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” 

(TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

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

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome 

da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito se constatado durante 

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

deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome 

e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito no 

valor de R$68,48 (sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), 

referente ao contrato n°0002694947, conforme documento de (ID 

29069802), até ulteriores deliberações deste juízo. Expeça-se ofício ao 

SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

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

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

29068638, pág.08), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

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

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE 

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

DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não 

ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, 

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

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

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

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

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

conciliação a ser realizada no dia 13 de abril de 2020, às 11h00min, no 
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CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

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

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

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002207-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FARIAS DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

THALLES JOSE FARIAS NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA CILENE ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEVINO ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE BRASIL NUNES CORREA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002207-65.2020 Ação: Alvará Judicial Autora: Edna Farias da Silva. 

Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito se trata de 

“Ação de Alvará Judicial”, bem com, que fora distribuído por dependência 

ao processo de nº 11726-96.2011.811.0003, que tramita na Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. In casu, 

considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (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 o presente feito, pelo que determino a remessa destes 

autos a Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

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

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003953-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003953-70/2017 Ação: Revisional de Contrato Autor: Elizeu Alves De 

França. Ré: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

Vistos, etc. Considerando os termos da manifestação (fl.332 – 

correspondência ID 28952599), hei por bem em revogar a nomeação de 

(fls.310/311 – correspondência ID 12898604) e, via de consequência, 

nomeio o Sr. Rodrigo Becher, contador, inscrito no CRC/MT nº01102840-8 

e CNPC 857, com endereço sito Rua Filinto Nascimento dos Santos, nº198, 

Residencial Quitéria, Rondonópolis-MT, CEP: 78.717-004 telefone (66) 

3426-9559 e celular (66) 99292-8546, com cadastro junto à este Egrégio 

Tribunal (Sistema Apolo), o qual deverá ser intimado pessoalmente. 

Mantenho os demais termos da decisão de (fls.310/311 – correspondência 

ID 12898604 e fls.325/326 – correspondência ID 21016890). Intimem-se. 

Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 12 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001947-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AGRICOLA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANGELO DOMINGUES OAB - PR60201 (ADVOGADO(A))

FAGNER FRANCISCO CASTILHO OAB - PR43493 (ADVOGADO(A))

MATHIEU BERTRAND STRUCK OAB - PR32066 (ADVOGADO(A))

NEMO ELOY VIDAL NETO OAB - PR20039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (REQUERIDO)

ROBERTO MIGUEL POFFO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001947-27/2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Adriana Agrícola Ltda. Réus: Roberto Miguel Poffo e Roberto Miguel Poffo - 

ME. Vistos, etc. Considerando os termos da certidão de (fl.437 – 

correspondência ID 29152501), constatado o erro de digitação no tocante 

ao registro do mês de realização da aludida audiência, hei por bem 

designar a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de julho de 

2.020, às 14:00 horas, mantendo-se incólume os demais termos da 

decisão de (fls.435/436 – correspondência ID 28921360). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de fevereiro de 2.020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013853-09.2019.8.11.0003

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:

JOSE GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013853-09.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Senai 

- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / Departamento Regional de 

Mato Grosso. Executado: José Gonçalves de Souza. Vistos, etc. SENAI – 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/DEPARTAMENTO 

REGIONAL DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial” em desfavor JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA, com 

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

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (ID 

26700557). Cite-se o executado, para que no prazo de (03) três dias, a 

contar da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 

13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral 

pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o 

pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 

13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifique-se o 

executado para que, querendo, ofereça embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014920-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014920-09.2019 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: 

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso. Executados: Auto 

Bahia Funilaria e Pintura Automotiva Eireli e Elisangela Campos de Moraes. 

Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Execução por Quantia Certa” em desfavor de AUTO 

BAHIA FINULARIA E PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI, pessoa jurídica de 

direito privado e ELISANGELA CAMPOS DE MORAES, com qualificação 

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

E C I D O: Citem-se os executados, para que no prazo de (03) três dias, a 

contar da citação, efetuem o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 

13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral 

pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o 

pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 

13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifiquem-se os 

executados para que, querendo, ofereçam embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013842-77.2019.8.11.0003

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:

LUAN DAVID FONSECA CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013842-77.2019 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / 

Departamento Regional de Mato Grosso. Executado: Luan David Fonseca 

Cordeiro. Vistos, etc. SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL/DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, pessoa 

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

Execução de Título Executivo Extrajudicial” em desfavor LUAN DAVID 

FONSECA CORDEIRO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a 

emenda a inicial de (ID 26700739). Cite-se o executado, para que no prazo 

de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015244-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOMA TRANSPORTES, COMERCIO E LOCACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1015244-96.2019 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Soma Transportes, Comércio e Locações Ltda. Executada: 

Coder Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis. Vistos, etc. 

SOMA TRANSPORTES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

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

de Título Executivo Extrajudicial” em desfavor de CODER COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, sociedade de economia mista, 

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

Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (fls.77/113 – correspondência ID 

27105913 a ID 27105928). Cite-se a executada, para que no prazo de (03) 

três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da 

Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral 

pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o 

pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 

13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimada a executada: ao advogado da executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifique-se a 

executada para que, querendo, ofereça embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000960-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA NETO WATTHIER (EXECUTADO)

MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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INGRID SANTOS WATTHIER (EXECUTADO)

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS ALBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000960-49.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executados: MC e MA Transportes Ltda Me e 

Outros. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito 

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

Título Extrajudicial” em desfavor de MC E MA TRANSPORTES LTDA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, MARCOS ALBERTO DA SILVA, INGRID 

SANTOS, MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ANDRE LUIZ NETO 

WATTHEIER, com qualificações nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Citem-se os executados, para 

que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetuem o pagamento 

da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifiquem-se os executados para que, querendo, ofereçam embargos 

no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos 

do mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016408-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEC-IN-TEL SOLUCOES TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN OLIVEIRA MORAES OAB - PA14190 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1016408-96.2019 Ação: Execução Exequente: Tec In Tel Soluções 

Tecnológicas Ltda. Executado: Sepco1 Construções do Brasil Ltda. 

Vistos, etc. TEC IN TEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pessoa jurídica 

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

Execução” em desfavor de SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA, 

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

os autos conclusos. D E C I D O: Cite-se o executado, para que no prazo 

de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013099-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ANTONIETA LOPES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013099-67.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Paulo dos Santos. Ré: Beatriz Antonieta Lopes. Vistos, etc. PAULO DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em 

desfavor de BEATRIZ ANTONIETA LOPES, com qualificação nos autos, 

pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça 

Gratuita. D E C I D O: Considerando o documento de (fls.42/46 – 

correspondência ID 25744604), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Em consonância com o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 15 de abril de 2020, às 08h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 14 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014609-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI VASCONCELOS DE BRITTO - ME (REQUERIDO)

MAXSUEL DA SILVA BRITTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014609-18.2019 Ação: Reparação de Danos Materiais c/c Lucros 

Cessantes Autora: Transovel Transportadora Ouro Verde Ltda. Réus: 

Sidinei Vasconcelos de Brito Me e Maxsuel da Silva Britto. Vistos, etc. 

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA, pessoa jurídica de 

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

Reparação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes” em desfavor de 

SIDINEI VASCONCELOS DE BRITO ME, pessoa jurídica de direito privado e 

MAXSUEL DA SILVA BRITTO, com qualificação nos autos, sobreveio o 

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

consonância com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 15 de abril de 

2020, às 08h30min, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos 

artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade 

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

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 14 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012277-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA - ME (EMBARGANTE)

VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM ALVES DOS SANTOS OAB - MT5178/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 21 de 288



Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n. 

º1012277-78.2019 Ação: Embargos à Execução Embargantes: Valdir 

Izidoro de Oliveira – Me e Outro. Embargado: Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. 

Vistos, etc. VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, e VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com os presentes “Embargos à Execução”, em 

desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de intimação do embargado, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

acostados aos autos, hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). Ouça-se o exequente/embargado no prazo de 

(15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo aos autos vista a parte executada, 

ora embargante, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013364-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENCIA MARIA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013364-69.2019 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: 

Clemência Maria de Araújo Alves. Ré: VMV Empreendimentos e Marketing 

Ltda. Vistos, etc. CLEMÊNCIA MARIA DE ARAÚJO ALVES, com 

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

Indenização por Danos Morais” em desfavor VMV EMPREENDIMENTOS E 

MARKETING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

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

adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o pedido de 

Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 

4º., da lei 1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está 

vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a existência de 

fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve 

indeferir o pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a 

manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que 

afirmou: “Não se concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da 

realidade dos fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno 

e preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Desta forma, 

podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais. 

Outrossim, há que se destacar que a parte autora não acostara aos autos 

documentos comprobatórios da necessidade de tal benefício, conforme 

determinado no (ID 25507344). Sobre este tema, nos ensina Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da 

causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da 

ação movida demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático eu se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, fazer juízo de valor acerca do termo de 

pobreza, deferindo ou não o benefício...” (grifei) (Código de Processo Civil 

Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). Sendo assim, 

ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o 

valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no 

caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. 

Sobre o tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de 

justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a 

capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de 

Publicação: 08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O 

Código de Processo Civil de 2015veio positivar orientação, há muito 

consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a 

presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência 

deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos 

do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade 

de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - 

Não trouxe o Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento 

das custas ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, 

Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 

30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 

5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuf ic iência de recursos. ’ ” ” (TJ-MT -  AI : 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, tenho para mim 

que, a declaração pura e simples da parte interessada, não constitui prova 

inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas 

alegações. Dessa forma, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às 

pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 

1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, 

que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência 
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legal da miserabilidade. É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 

1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo 

poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos 

fundamentais que lhes são negados pelo Estado. Compulsando os autos, 

pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça 

gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma 

demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se 

mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, 

razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos 

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos 

termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, 

INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o parcelamento 

de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º e §7°, 

da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se o determinado no 

Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Transcorrido o prazo, o que deverá 

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

Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004131-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR BEZERRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004131-82/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização Autora: 

Neuzimar Bezerra Brito. Ré: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Vistos, 

etc. NEUZIMAR BEZERRA BRITO, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização” 

em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que firmara com a 

parte ré contrato de financiamento com clausula de alienação fiduciária, 

sob o nº4368130740, do veículo descrito e caracterizado nos autos; que, 

a parte quitara o contrato, conforme documentos de (fls.30/31 – 

correspondência ID 13549248 e ID 13549255); que, até a presente data a 

empresa ré não baixara o gravame, conforme documento de (fl.26 – 

correspondência ID 13548613). Por fim, requer em sede de tutela 

provisória de urgência que a parte ré seja obrigada a efetuar a baixa no 

gravame referente ao veículo descrito e caracterizado nos autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no importe de R$100,00 (cem reais), 

conforme item ‘2’ de (fl.16 – correspondência ID 13548461, fl.15). D E C I D 

O: Considerando os documentos de (fls.21/24 – correspondência ID 

13548417 e ID 13548594), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

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

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento pelo Juízo 

de Primeiro Grau – Descabimento – Exclusão de gravame de financiamento 

com garantia de alienação fiduciária pendente sobre veículo – Presença 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC – Quitado o financiamento pelo 

agravante, cabe à instituição financeira proceder à baixa do bloqueio, nos 

termos do artigo 9º da Resolução nº 320/09 do CONTRAN – Imposição de 

multa-diária em caso de descumprimento – Cabimento, mas em valor 

inferior ao postulado – Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AI: 

21464107120158260000 SP 2146410-71.2015.8.26.0000, Relator: Hugo 

Crepaldi, Data de Julgamento: 06/08/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 07/08/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO, NO CASO. Diante 

da inequivocidade da prova juntada no sentido de que o contrato de 

financiamento do veículo foi regularmente quitado, cabe antecipar os 

efeitos da tutela para determinar que o réu cancele o protesto existente no 

nome da autora e dê baixa no gravame de alienação fiduciária ainda 

constante no certificado de registro e licenciamento do automóvel. Agravo 

de instrumento provido, de plano.” (TJ-RS - AI: 70055472856 RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 10/07/2013, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2013) Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

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

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

acarretará à ré. Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela 

provisória de urgência para determinar a ré efetue a baixa no gravame 

referente ao veículo descrito e caracterizado nos autos, no prazo de (5) 

cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$100,00 

(cem reais), limitando-se a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), até 

ulteriores deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 24 de setembro de 2018, às 08h30min, 

no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

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

as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 10 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016340-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA NUNES BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ESTEVAN DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016340-49.2019 Ação: Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias 

Pagas e Dano Moral Autora: Amanda Nunes Brito. Réu: Gildo Estevan de 

Sousa. Vistos, etc. AMANDA NUNES BRITO, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de 

Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral” em 

desfavor de GILDO ESTEVAN DE SOUSA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz a parte autora que, em 07/06/2019, firmara com o réu contrato de 

compra e venda, correspondente a compra do imóvel descrito e 

caracterizado nos autos, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil 

reais), conforme (ID 27320334); que, o pagamento seria realizado da 

seguinte forma: R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de arras, R$8.000,00 

(oito mil reais) mediante depósito bancário na conta de titularidade do réu 

no ato de assinatura do contrato, R$ 6.000,00 (seis mil reais) através do 

saldo de FGTS da autora, e o remanescente, correspondente à R$ 

176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), mediante financiamento 

através do Banco Bradesco. Ademais, que solicitara ao réu a devolução 

da quantia paga, eis que a avaliação do imóvel realizada pela instituição 
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financeira difere do valor pactuado entre as partes; que, o réu se negara 

a devolver a quantia paga pela autora. Por fim, requer em sede de tutela 

provisória de urgência a) que seja determinado à parte ré que se abstenha 

de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como, 

de inscrever o nome e CPF da autora nos órgãos de restrição ao crédito, 

em razão do contrato discutido nos autos; b) seja oficiado o cartório de 

registro de imóveis desta comarca para que efetue a anotação da 

existência da presente ação nas margens da matrícula n°124810, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), 

conforme requerido no item ‘b’ de (ID 28767421, pág.12). D E C I D O: 

Considerando o documento de (ID 28767423), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de 

Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, 

neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e 

antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador 

para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela 

provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se falar em deferimento de 

tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela 

provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução 

do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença 

não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa 

final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. 

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória 

esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser 

deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, 

há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de 

urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se 

verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – 

ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” 

(TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, 

Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PEDIDO DE 

AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA POR INSOLVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REVOGAÇÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade 

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

isso, em face à prova documental que instrui o presente recurso, não se 

observa nos autos. A ação intentada (indenizatória) trata de mera 

expectativa de direito e não se torna prudente a averbação de notícia da 

ação e a indisponibilidade de bens quando não há certeza da 

probabilidade do direito, ainda mais no caso concreto, quando a parte ré 

recém respondeu a ação. Inexistente prova do estado de insolvência da 

parte ré. Revogação da tutela mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS - AI: 70080634025 RS, Relator: 

Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019) 

(grifo nosso) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, razão pela qual o 

feito demanda maior dilação probatória (art.300, CPC). Portanto, hei por 

bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores 

deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 15 

de abril de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

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

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

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

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

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012700-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARGARIDA FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

ADIVAN FRANCISCO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MARIA DAS GRAÇAS (REU)

RONALDO DE TAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1012700-38.2019 

Ação: Manutenção de Posse Autores: Aparecida Margarida Ferreira Dias 

e Outro Réus: Terezinha Maria das Graças e Outro Vistos, etc... 

APARECIDA MARGARIDA FERREIRA DIAS e ADIVAN FRANCISCO DIAS, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara, com 

a presente 'Ação de Manutenção de Posse' em desfavor de TEREZINHA 

MARIA DAS GRAÇAS e RONALDO DE TAL, com qualificação nos autos 

postulando a liminar. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

justificação (fl.122 – Id 27644474), restando as partes intimadas. Na data 

aprazada, compareceram as partes acompanhadas com seus advogados, 

não ocorrendo oitiva de testemunhas, uma vez que a parte autora, mesmo 

devidamente intimada, não arrolou, razão pela qual, foi determinado que os 

autos voltassem à conclusão (fl.162 – Id 28878743). D E C I D O: A lei 

exige, para outorga da proteção possessória, a coexistência de 

requisitos, que são taxativamente enunciados no artigo 561 do Código de 

Processo Civil, ou seja: a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu 

e a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora 

turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração. 

Tais requisitos devem ser demonstrados, de forma induvidosa, pelo 

pretendente da proteção possessória. No que se refere a posse, paira 

séria dúvida de que os réus tenha esbulhado como querem fazer crer os 

autores em sua inicial, razão pela qual foi determinada a realização de 

audiência de justificação, com oitiva de testemunhas, a fim de que os 

autores comprovassem, ao menos de forma singela, o alegado na 

exordial, todavia, restaram silentes. Com efeito, em se tratando de ação 

possessória, o ordenamento pátrio adotou a teoria objetiva formulada por 

Ihering. Segundo esta teoria, não existe necessidade da relação física 

(corpus) direta entre o possuidor e a coisa (res). Basta que aquele venha 

a agir como se fosse dono, ou seja, manifeste sinais exteriores do 

exercício dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Sobre a 

matéria, o professor Humberto Teodoro Júnior ensina que: "Não basta ao 

autor provar que tem direito à posse, como mero reflexo do seu título 

aquisitivo do domínio ou mesmo da posse, mas, imperiosa e 

necessariamente, que a exercia de fato sobre área certa e determinada 

da qual veio a ser despojado. Não tem direito subjetivo material à 

restituição da posse quem não a exercia, real e concretamente, mas, 

apenas ideal e devaneadoramente. O título ou documento de aquisição de 

posse, por si só, não prova que o adquirente a exerça efetivamente. Ter 

direito à posse não é o mesmo que possuir" (in Código de Processo Civil 

Anotado, p. 384). Assim, a liminar deve ser, a meu ver, indeferida, eis que, 

a esta altura, não se entrevêem os requisitos do artigo 561 do Código de 

Processo Civil. De qualquer forma, é preciso ressaltar, ainda, partindo do 

princípio de que o juiz não julga a justificação, mas tão só, diante dela se 

convence ou não da necessidade ou da viabilidade de deferir a medida 

liminar perseguida. No caso não há necessidade e nem é viável é o seu 

deferimento. Face ao exposto, julgo improcedente a justificação realizada 
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e, com fundamento no artigo 1.210 do Código Civil e 560 a 563, ambos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de liminar, formulado 

pelos autores na ação de manutenção de posse. Intimem-se os réus desta 

decisão, cientificando-se eles que o prazo para contestar será contado a 

partir da data de intimação, na forma do parágrafo único, artigo 564 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 14 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: 1001666-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAINE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARVALHO PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001666-32.2020 Ação: Adjudicação Compulsória Autores: Elivaine 

Silva da Costa e Outros. Vistos, etc. ELIVAINE SILVA DA COSTA, NILZA 

CARVALHO PAES, ADRIANA CARVALHO PAES e DÉCIO FERREIRA PAES 

JUNIOR, com qualificação nos autos, na presente “Ação de Adjudicação 

Compulsória”, requereram a desistência da ação (ID 28863216), vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito atinentes 

à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação de 

Adjudicação Compulsória” promovida por ELIVAINE SILVA DA COSTA, 

NILZA CARVALHO PAES, ADRIANA CARVALHO PAES e DÉCIO FERREIRA 

PAES JUNIOR, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Sem honorários, eis 

que incabíveis à espécie. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1012332-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA EDNA WEINRICH (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FATIMA DE SOUZA OAB - PR77988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADIR ZOPELETTO (OPOSTO)

MARIVETE PAULI (OPOSTO)

RAQUEL ZOPELETTO (OPOSTO)

CLEIDE ZOPELETO (OPOSTO)

EDSON ANTONIO ZOPELETTO (OPOSTO)

ELIANE APARECIDA ZOPELETTO NOTARIO (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - 299.884.031-00 (PROCURADOR)

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - 353.392.331-20 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

NICOLAU MAMORO SHIOHARA (OPOSTO)

JOAO BATISTA DOS SANTOS OAB - PR25989 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012332-29.2019 Ação: Embargos de Terceiro Embargante: Joana Edna 

Weinrch. Embargados: Eliane Aparecida Zopeletto e Outros. Vistos, etc. 

JOANA EDNA WEINRCH, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Embargos 

de Terceiros” em desfavor de ELIANE APARECIDA ZOPELETTO, CLEIDE 

ZOPELETO, EDSON ANTONIO ZOPELETTO, RAQUEL ZOPELETTO 

CARVALHO, SADI ZOPELETTO e MARIVETE PAULI, com qualificação nos 

autos. Que distribuíra a presente ação em 10.10.2019 de forma eletrônica; 

que, devidamente intimada a tomar as providências quanto a distribuição 

da presente demanda de forma física, quedara-se inerte, conforme 

certidão de (fl.88 - correspondência ID 28008967) É o relatório necessário. 

D E C I D O: É sabido que os embargos de terceiro deverão ser distribuídos 

por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em 

apartados (art.676, CPC). Assim, configurada está a inadequação da via 

eleita, nestes autos, pelo exequente. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por JOANA EDNA WEINRCH, com qualificação nos autos, em 

desfavor de ELIANE APARECIDA ZOPELETTO, CLEIDE ZOPELETO, EDSON 

ANTONIO ZOPELETTO, RAQUEL ZOPELETTO CARVALHO, SADI 

ZOPELETTO e MARIVETE PAULI, com qualificação nos autos, com fulcro 

art. 485, I e IV do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, 

observando-se o art.98 do Código de Processo Civil. Façam-se as 

anotações necessárias. Sem honorários, eis que incabíveis à espécie. 

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, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013218-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULALIA DUARTE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013218-28.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A. 

Ré: Eulalia Duarte de Lima. Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, propôs a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de EULALIA DUARTE DE LIMA, com qualificação 

nos autos, requereu a desistência da ação (fls.53/54 - ID 27913409), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” promovida por BANCO ITAUCARD S/A, em 

desfavor de EULALIA DUARTE DE LIMA, com qualificação nos autos, com 

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

autora. 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, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015760-19.2019.8.11.0003

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:

LORRAYNE DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015760-19.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Ré: Lorrayne de Jesus. Vistos, etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, na presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de LORRAYNE DE JESUS, com qualificação nos autos, requereu 

a desistência da ação (ID 28053086), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo a desistência da ação, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face ao 
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exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida 

por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em 

desfavor de LORRAYNE DE JESUS, com qualificação nos autos, com 

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

autora. Sem honorários porque não houve citação. Transitada em julgado 

e cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, 

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016882-67.2019.8.11.0003

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:

NEREIDE LUCIANA XAVIER DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

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

Consórcio Nacional Honda Ltda. Ré: Nereide Luciana Xavier de Morais. 

Vistos, etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, na presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de NEREIDE LUCIANA XAVIER DE MORAIS, com 

qualificação nos autos, requereu a desistência da ação (ID 27979063), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” promovida por ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em desfavor de NEREIDE LUCIANA 

XAVIER DE MORAIS, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Sem honorários 

porque não houve citação. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005097-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005097-79.2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Tania Maria 

dos Santos. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

TANIA MARIA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Liquidação de Sentença” em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado. Outrossim, a parte 

autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, 

entretanto, não cumprira com o determinado no (ID 25690297), conforme 

certidão de (ID 27177762). É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se 

de Ação de Liquidação de Sentença, que TANIA MARIA DOS SANTOS, 

move em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC). 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim 

de comprovar a legitimidade ativa (documento comprobatório do 

investimento que pretende ser ressarcida), conforme determinado no (ID 

25690297). Saliente-se que a juntada de documentos atinentes ao feito 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitara na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco-AC, por si só não comprovam o vínculo entre as partes, 

nem mesmo o valor investido pela autora no esquema operado pela ré. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – 

pirâmide financeira – prevenção desta Câmara - ação civil pública 

promovida pelo Ministério Público do Acre e julgada procedente, 

declarando a nulidade dos contratos e determinando o restabelecimento 

ao estado anterior dos prejudicados – liquidação provisória individual que 

é possível, já que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – 

autora que pede a liquidação e consequente execução individual, sob 

alegação de que foi uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação 

julgada extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC – ausência de 

comprovação do vínculo e do crédito – precedentes – vínculo contratual 

que até pode considerar-se provado, ante a juntada da tela de sistema do 

back office da apelada, com indicação do nome da apelante – porém, o 

crédito não foi provado, não havendo qualquer indicação do quanto foi 

despendido pela apelante para ingressar no esquema ilícito da apelada – 

prova que cabia à apelante – art. 373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou 

comunicado determinando que os réus na ACP permitissem acesso dos 

prejudicados aos sítio, para consulta apenas – documentos que poderiam 

ter sido juntados pela apelante e não o foram – recurso não provido.” 

(TJ-SP 10202526620168260577 SP 1020252-66.2016.8.26.0577, Relator: 

Achile Alesina, Data de Julgamento: 23/08/2017, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 24/08/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INVESTIDOS PELOS DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE 

LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE 

COTAS NA PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO 

INDUZ A VERSÃO DO AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC - AC: 

03003492220168240002 Anchieta 0300349-22.2016.8.24.0002, Relator: 

Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 04/07/2017, Quinta 

Câmara de Direito Civil) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. Antes 

que a petição inicial seja indeferida em razão da inépcia, deve ser 

concedida oportunidade à parte autora para que proceda a sua emenda.” 

(TJ/MG, Apelação Cível n° 1035216000691700, 14ª Câmara Cível, Relator: 

Estevão Lucchesi, DJe: 12/08/2016) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a sanar o referido vício assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito ante a ilegitimidade ativa, eis que 

oportunizada a demonstração da efetiva relação jurídica entre as partes 

não o comprovara. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, 

extinto sem resolução de mérito o processo aforado por TANIA MARIA 

DOS SANTOS, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE INC), com fulcro no art.485, VI, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte autora, observando-se o art.98 do Código de 

Processo Civil. Façam-se as anotações em conformidade com os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem 

honorários, eis que incabíveis à espécie. 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., 13 de fevereiro 

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

Sentença Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1010903-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RUIZ CAVALCANTE (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 26 de 288



ME (ARGUIDO)

PAULO LUCIANO THEODORO DA SILVA (ARGUIDO)

JONAS RODRIGUES MENDONCA PEREIRA (ARGUIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010903-27.2019 Espécie: Incidente de Desconsideração de 

Personalidade Jurídica Autor: Felipe Ruiz Cavalcante. Réu: Perfect Flight 

Escola de Aviação Civil de Rondonópolis. Vistos, etc. FELIPE RUIZ 

CAVALCANTE, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com o presente “Incidente de Desconsideração de 

Personalidade Jurídica” em desfavor de PERFECT FLIGHT ESCOLA DE 

AVIAÇÃO CIVIL DE RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica de direito privado, 

vindo-me os autos conclusos. Que distribuíra o presente incidente em 

autos apartados, sendo determinado no (ID 25199791) o processamento 

do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos próprios 

autos da ação de execução sob n°1000492-27.2016.8.11.0003. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, a parte autora 

noticiara nos autos que cumprira o determinado no (ID 25199791), 

conforme petitório de (ID 25327993 e ID 25327996). Face ao exposto, 

JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o 

processo aforado por FELIPE RUIZ CAVALCANTE, com qualificação nos 

autos, em desfavor de PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL DE 

RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro art. 485, I e 

IV do Código de Processo Civil, eis que inadequada a via eleita. Sem 

custas e sem arbitramento de honorários por serem incabíveis à espécie. 

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, 13 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001097-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (EXECUTADO)

IPEC - INDUSTRIA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001-02-2018 Ação: Cumprimento de Sentença Autora: Luzinete Maria da 

Silva Rés: Pagseguro Internet S/A e Outra Vistos, etc... LUZINETE MARIA 

DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de PAGSEGURO 

INTERNET S/A e IPEC – INDÚSTRIA DE PERFUMES E COSMÉTICOS, com 

qualificação nos autos e após devidamente processado postulou o 

levantamento da importância depositada e a extinção da ação (fl.272/273 – 

ID 22716936), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E 

C I D O: O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que 

fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu 

crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do 

feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

LUZINETE MARIA DA SILVA, em desfavor de PAGSEGURO INTERNET S/A 

e IPEC – INDÚSTRIA DE PERFUMES E COSMÉTICOS, com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, 

inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Custas pela ré. Transitada em julgado e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 14 de fevereiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000018-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000018-51.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Réu: Cleiton Ferreira da Silva Vistos, etc... BANCO 

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

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

em desfavor de CLEITON FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos 

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

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

alienado fiduciariamente em garantia. A ação veio instruída com os 

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

apreendido, consoante se verifica pelas certidões. Devidamente citado, 

compareceu aos autos requerendo os benefícios da assistência judiciária, 

bem como, seja designada audiência de conciliação, apresentando 

proposta de pagamento do débito. Instado a se manifestar, o autor não 

concordou com a proposta, requerendo o julgamento antecipado da lide, 

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

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

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

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

probatórios acostados aos presentes autos que o autor concedeu 

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

alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e caracterizado 

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

compromisso assumido e estando em mora, conforme asseveram os 

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

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

constituição, concernente em instrumento escrito, onde está consignado o 

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

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

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

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

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

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

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

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

descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente comprovada. 

"EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE 

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

caso de alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do 

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

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

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

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

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

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

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

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

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

autos, não há que se negar que o réu ocorreu em revelia, pois não 

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

purgação, alegando apenas e tão somente que atrasou o pagamento por 

motivo financeiro, bem como ‘solicitou’ designação de audiência de 

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

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 
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do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

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

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

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

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

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

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

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

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

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

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

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

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

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

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

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo requerido, não tem como 

prevalecer, pois, na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Eis a jurisprudência: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA - 

COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. A presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no 

art. 85 do CPC pode ser elidida caso existam provas nos autos da sua 

capacidade financeira. Uma vez carreados aos autos demonstrativos de 

rendimentos e outros documentos que comprovem a insuficiência de 

recursos da litigante, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0236.17.001476-5/001, Relator(a): 

Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

10/04/2018, publicação da súmula em 20/04/2018) “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça 

gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, 

não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de 

próprio punho. O benefício da assistência judiciária somente será 

concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência 

de recursos para arcar com as custas processuais e honorários 

advocatícios, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, do artigo 5º, da 

Constituição da República, de 1988. Se a parte comprova nos autos a 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais, os benefícios da gratuidade de justiça devem ser 

concedidos. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0002.17.001959-6/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/0018, publicação da súmula em 

20/04/2018). Razão pela qual, indefiro o pedido. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 

ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de CLEITON FERREIRA DA SILVA, 

com qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e 

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

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

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

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

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

o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

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

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

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013702-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILAO SAMARTIN CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da diligência id 22387926.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001057-88.2016.8.11.0003

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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO FRICK BUENO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para manifestar nos autos, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001835-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR VARONES MARTINS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da diligência ID 22360314.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015206-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIONGO PECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OMERO BELO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015206-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GIONGO PECUARIA LTDA - ME REQUERIDO: OMERO BELO 

DO NASCIMENTO Vistos etc. É assente na jurisprudência que o envio de 

ofícios a órgãos públicos, por exemplo – visando à localização da parte ré 

–, é possível; porém, tem caráter subsidiário. A requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré só tem lugar na hipótese de 

restarem exauridos pela parte autora os meios ordinários de localização 
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da parte adversa. Contudo, no caso dos autos, a parte requerente não 

logrou êxito em demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para 

a obtenção do endereço da parte requerida. Assim, INDEFIRO o pedido 

retro. No mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004496-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E 

ODONTOLOGICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE OAB - SP242433 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da diligência ID 21819476

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002108-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFOGRAF COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP (REU)

ANILTON NEVES DA MAIA (REU)

CLEUZA MOREIRA DE FREITAS (REU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da diligência ID 22253803.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001880-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERNANDO ROSSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTE SOARES OAB - SP110794 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da diligência ID 22044721.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002059-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA YTAPUA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE FAIAD DE MOURA OAB - DF17390 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO AGRIMENSURA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da diligência ID 23045167.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002753-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA APARECIDA DE ALVARENGA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA Número do 

Processo: 1002753-62.2016.8.11.0003 Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

Parte Autora: MAYARA APARECIDA DE ALVARENGA DO PRADO Parte 

Requerida: BANCO BRADESCO S/A Data e horário: 12 de fevereiro de 

2020, 15h35min. PRESENTES Juiz (a) : DR. (A) JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS. Parte Autora: MAYARA APARECIDA DE ALVARENGA DO 

PRADO Advogado da Parte Autora: GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI 

MILAGRES Representante da Parte Ré: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA 

Advogado da Parte Ré: GEREMIAS GENOUD JUNIOR OCORRÊNCIAS 

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificada a presença das partes acima mencionadas. Pelo advogado da 

parte autora: “Alegações finais remissivas à Inicial”. Pela advogada da 

parte requerida: “Dispenso a oitiva da autora. Alegações finais remissivas 

à Contestação”. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: “Vistos etc. 

Ultimada a instrução processual e ante a derradeira manifestação das 

partes, determino a conclusão dos autos. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, por mim, Júlia Pombal 

Martins, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO Parte autora: 

Representante Parte requerida: _______________________ 

_________________________ Advogado(a) da parte Autora: 

Advogado(a) da parte requerida: _______________________ 

_________________________ TERMO DE ASSENTADA DEPOIMENTO 

PESSOAL PREPOSTO DA PARTE RÉ Nome e qualificação: JORGE 

FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do CPF n.º 032.111.161-33 

e RG nº 1767657-6 SSP/MT. Número do Processo: 

1002753-62.2016.8.11.0003 Espécie: PROCEDIMENTO COMUM Parte 

Autora: MAYARA APARECIDA DE ALVARENGA DO PRADO Parte 

Requerida: BANCO BRADESCO S/A Data e horário: 12 de fevereiro de 

2020, 15h30min. Pelo MM. Juiz constatada a presença da parte acima 

qualificada, na forma da lei e, tomado o seu depoimento, conforme 

gravação em áudio e vídeo. Nada mais havendo a consignar, por mim, Júlia 

Pombal Martins, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

p r e s e n t e s .  J o r g e  I a f e l i c e  d o s  S a n t o s 

_________________________________ Depoente

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002307-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO FACHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002307-20.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: ALEXANDRO 

FACHINI Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 29242520) e o 

instrumento de notificação (ID. 29242520) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 
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parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002308-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRINALVO SANTANA SOARES MOTA 72840889153 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002308-05.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: SANDRINALVO 

SANTANA SOARES MOTA 72840889153 Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o credor a inadimplência contratual da parte 

requerida, frisando que esta firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais reclama a parte autora o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial veio o demonstrativo do 

débito (ID. 29244110) e o instrumento de Protesto (ID. 29244110) para 

efeitos de constituição em mora da parte devedora. Nesta trilha, nos 

termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o 

desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na 

hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002280-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002280-37.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ARMINDA BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por ARMINDA BATISTA DE OLIVEIRA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, ambas qualificadas. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de 

urgência foi inserida no art. 300, do CPC e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em um 

juízo de cognição rarefeita, o suficiente ao que exige o momento 

processual, e, ainda, evocando a Teoria da Asserção[1] ou da 

Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com 

lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito Pátrio[2], entendo como 

presente a probabilidade do direito, posto que eventual suspensão estaria 

amparada em exação unilateral de diferença de consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora n.º 6/6107436-8, referente a período 

pretérito, conforme documento de ID. 29227248 e ss. Com efeito, a 

conduta epigrafada da demandada tem sido motivo de reparo pela 

jurisprudência, que tem rechaçado o corte de serviço de tal estirpe, 

quando fundado em cobrança de diferença de consumo, relativa a 

fornecimento em período pretérito, apurada em aferição unilateral de 

medidor de consumo ineficiente/avariado. Corroborando o entendimento 

profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. 

DÉBITO PRETÉRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA 

FATURA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA 

CONCEDIDA. 1) O corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de 

inadimplência, é autorizado para débito atual e desde que haja prévia 

notificação do consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de 

recuperação de consumo de energia, a concessionária não poderá 

fazê-lo, pois acaba tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, 

assim, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e o devido processo 

legal de apuração do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 

2) Agravo de Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder 

tutela provisória de urgência para determinar que a Companhia de 

Eletricidade do Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no 

fornecimento de energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). 

ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO 

CONSUMO - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE 

DO FORNECIMENTO. 1. A Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro 
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de 2007, no julgamento do REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman 

Benjamin, entendeu que não sendo o caso de discussão a respeito da 

energia elétrica ordinariamente fornecida, estando o consumidor em 

situação de adimplência, impossível a suspensão do fornecimento de 

energia como forma de obrigar o consumidor ao pagamento, 

reconhecendo as condições técnicas unilaterais para apuração da fraude. 

2. In casu, verifica-se dos autos que houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica após constatação de fraude no medidor, ocasionando 

um prejuízo à concessionária no valor de R$ 5.949,44 (cinco mil 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 3. 

Impossível o corte do fornecimento de energia elétrica no caso sub 

examen, sendo necessário procedimento ordinário de cobrança para 

créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. Recurso especial 

provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. (REsp 

962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos). APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/01/2019). (Grifamos). Entrementes, verifico também a existência do 

perigo de dano, tendo em vista a essencialidade do serviço invocado na 

exordial[3], que, caso suspenso, poderá ocasionar excessivo gravame e 

prejuízo à parte autora, circunstâncias estas que, jungidas, recomendam o 

deferimento do pleito in limine litis formulado. Tenho, portanto, que tais 

requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência invocada na 

exordial. Isto posto, defiro PARCIALMENTE a liminar pleiteada pela parte 

requerente para o fim de determinar que a demandada, no prazo de 24h, 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da 

autora, caso já tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde 

que tais medidas tenham por fundamento o débito de R$ 4.697,56 (quatro 

mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), 

representado pela primeira fatura de R$ 3.927,16 (três mil novecentos e 

vinte e sete reais e dezesseis centavos) (ID. 29227250 - Pág. 1), e a 

segunda no valor de R$ 770,40 (setecentos e setenta reais e quarenta 

centavos ) (ID. 29227250 – Pág. 2), ambas com vencimento em 

30/01/2020, bem como proceda com o necessário para exclusão das 

restrições creditícias impostas à parte autora ou se abstenha de fazê-las, 

desde que tais medidas também tenham por fundamento os débitos 

retromencionados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao valor da obrigação controvertida na liça. II – DO VALOR 

DA CAUSA Nos termos dos artigos 291 e 292 ambos do CPC, o valor da 

causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico da relação 

jurídico-processual em discussão, ou seja, do proveito econômico que a 

pretensão, se acolhida, trará ao impetrante. In casu, o requerente pleiteia, 

além de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a declaração de inexistência dos débitos litigiosos. 

Considerando que o quantum em litígio perfaz R$ 4.697,56 (quatro mil, 

seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), e que há 

cumulação de pedidos, deve-se proceder com a soma de tais quantias, 

vez que esta corresponde ao verdadeiro proveito econômico almejado. 

Logo, o valor atribuível à causa deve corresponder a R$ 12.697,56 (doze 

mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), e não 

aos R$ 44.697,56 (quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais 

e cinquenta e seis centavos) atribuídos pelo autor. Assim, fulcrado no 

permissivo legal do §3º do art. 292 do CPC[4], ADEQUO o valor da causa, 

reduzindo-o para patamar correspondente ao proveito econômico 

perseguido, ou seja, R$ 12.697,56 (doze mil, seiscentos e noventa e sete 

reais e cinquenta e seis centavos). III – DO PLEITO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA Tendo em vista a documentação carreada aos 

autos, DEFIRO a AJG postulada na inicial. IV – DA AUDIÊNCIA 

CONCILIATÓRIA Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de MAIO de 2020, às 08h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] “O que importa é a afirmação do autor, e não a 

correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de 

mérito”, explica Luiz Guilherme Marinoni (1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 

182). [2] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE 

DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA 

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE 

ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA 

ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE 

DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do 

CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso 

pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação 

expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no 

caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada 

pela teoria da asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse 

processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, 

não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual 

não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no 

exame de tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. (grifei) [4] “O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes.”

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002273-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NICEOMAR LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002273-45.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NICEOMAR LOURENCO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE URGÊNCIA proposta por 

NICEOMAR LOURENÇO DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificadas. I – DA TUTELA 

DE URGÊNCIA A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC e será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo.” Portanto, a par da probabilidade do direito há 

de estar presente também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Risco e perigo não se confundem. Risco é a possibilidade de 

dano, enquanto que perigo é a probabilidade de um dano ou prejuízo. 

Assim, perigo é a causa do risco. Dano nada mais é do que uma ofensa 

material ou moral ao detentor de um bem juridicamente protegido, ao passo 

que o resultado útil do processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' 

que é devido ao autor [...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita 

postergação da prestação jurisdicional. Fato é que, seja pela suspensão 

no fornecimento de energia elétrica ou apenas pela sua mera ameaça, 

desde que fundadas em exação unilateral de diferença de consumo, o 

nome do autor não pode ser incluído nos cadastros de inadimplentes. 

Corroborando o entendimento, trago à colação: RECURSO DE AGRAVO 

LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ENERGIA ELÉTRICA. VALOR EXORBITANTE QUE DESTOA DA MÉDIA 

HABITUAL. DÉBITO CONTROVERTIDO ANTES DO SEU VENCIMENTO. 

TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO SUSPENDER O 

FORNECIMENTO. 1. É entendimento consolidado na jurisprudência que 

havendo controvérsia sobre os valores das faturas do consumo de 

serviço público, sendo este caracterizado como essencial, a Empresa 

fornecedora deverá se abster em realizar sua suspensão ou corte, 

ensejando, inclusive, o deferimento de liminar impeditiva de tal 

procedimento. 2. Não se pode atribuir ao consumidor a pecha de mau 

pagador ou inadimplente, quando, mesmo antes do vencimento das 

faturas, foram contestadas as cobranças, lançadas em valor visivelmente 

discrepante de sua média habitual de consumo. 3. Recurso não provido. 

Decisão Unânime. (TJ-PE - AGV: 3140574 PE , Relator: Stênio José de 

Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 04/11/2014, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 13/11/2014). (grifamos). Inexigibilidade de débito. 

Fornecimento de energia elétrica. Tutela parcialmente deferida para proibir 

interrupção dos serviços com relação aos débitos pretéritos. Irresignação 

da autora. "Débito pretérito" é o débito antigo, não atual. Decisão recorrida 

abarca a totalidade do apontamento questionado. Cobrança da dívida 

suspensa. Depósito dos valores incontroversos. Negativação. Verificadas 

a verossimilhança e a probabilidade do direito da agravante. Devida, em 

cognição sumária, a retirada do nome da autora do rol dos inadimplentes. 

Desnecessária caução. Decisão reformada em parte. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 22228827920168260000 SP 

2222882-79.2016.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de 

Julgamento: 17/05/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/05/2017). (Grifamos). Tenho, portanto, que tais requisitos 

legais, no presente caso, encontram-se configurados, considerando que 

os elementos de convicção até então reunidos na contenda denotam a 

probabilidade do direito, posto que, conforme documento de ID. 29225215, 

a(s) fatura(s) litigiosa(s) (ID. 29225210 – Pág. 1 e 2), lançadas em valor 

visivelmente discrepante da média habitual de consumo referem-se a 

débito antigo, o que obsta a negativação. O perigo de dano, por sua vez, 

torna-se visível com o mesmo documento de ID. 29225215, o qual indica a 

inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude 

do não pagamento dos débitos em questão, o que, por óbvio, causa ao 

requerente excessivo prejuízo. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, nesta fase de 

cognitio non plena, entendo que estão presentes os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência invocada na exordial. Isto 

posto, defiro PARCIALMENTE a liminar pleiteada pela parte requerente, 

para o fim de determinar que a demandada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda com o necessário para exclusão das restrições ao nome da parte 

autora insertas nos bancos de dados do SERASA/SPC, ou de impô-las, 

desde que fundadas nos débitos sub judice, sob pena de incorrer em 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. II – DO 

VALOR DA CAUSA Nos termos dos artigos 291 e 292 ambos do CPC, o 

valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico da 

relação jurídico-processual em discussão, ou seja, do proveito econômico 

que a pretensão, se acolhida, trará ao impetrante. In casu, o requerente 

pleiteia, além de indenização a título de danos morais no importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), a declaração de inexistência dos débitos 

litigiosos. Considerando que o quantum em litigio perfaz R$ 7.081,38 (sete 

mil, oitenta e um reais e trinta e oito centavos), e que há cumulação de 

pedidos, deve-se proceder com a soma de tais quantias, vez que esta 

corresponde ao verdadeiro proveito econômico almejado. Logo, o valor 

atribuível à causa deve corresponder a R$ 22.081,38 (vinte e dois mil e 

oitenta e um reais e trinta e oito centavos), e não aos R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) atribuídos pelo autor. Assim, fulcrado no permissivo legal 

do §3º do art. 292 do CPC[2], ADEQUO o valor da causa, elevando-o para 

patamar correspondente ao proveito econômico perseguido, ou seja, R$ 

22.081,38 (vinte e dois mil e oitenta e um reais e trinta e oito centavos). III – 

DO PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA No que tange ao 

requerimento o de assistência judiciária gratuita, entendo, pela 

documentação carreada, que o autor não faz jus, ao passo que os custos 

dos serviços judiciários exigem pesados investimentos do Estado, 

devendo a gratuidade da justiça, com efeito, ser destinada aos 

efetivamente necessitados. Noutro giro, no que tange ao pedido 

subsidiário de parcelamento de custas, o Código Processo Civil, atento à 

realidade econômica nacional e à multiplicidade de situações apreciadas 

pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, expandindo o 

leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo, agora, 

inclusive, o acolhimento parcial do pedido para a) suspender a 

exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em 

específico, ou b) para reduzir o percentual, ou, ainda, para c) parcelar o 

valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no 

curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5º e 6º). A nova sistemática atende, 

assim, a situações em que, como no caso em apreço, embora a parte não 

preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades 

no recolhimento das custas e despesas processuais. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (TJMT - AI 

148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). 

(negritamos) In casu, não obstante o requerente não se enquadrar 

exatamente no perfil daquele que necessariamente faz jus à concessão 

total da benesse com isenção integral das custas e despesas do 

processo, considerando que o valor atribuído à causa passa a ser de R$ 

22.081,38 (vinte e dois mil e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), 

admito que as circunstâncias do caso autorizam a concessão parcial da 

benesse, apenas para facultar o parcelamento das custas, conforme 

preconizado no art. 468, §§ 6º e 7°, CNGC. Ante ao exposto, DEFIRO o 

pedido feito a fim de AUTORIZAR o pagamento das custas em até 06 

(seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente. IV – DA 

DISPENSA DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA A parte autora manifesta 

desinteresse na realização de audiência conciliatória. CITE-SE a parte ré, 

na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação em quinze 

dias, consignada as advertências legais. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento da primeira parcela e 

comprovação nos autos, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), bem 

como da comprovação do pagamento de eventuais diligências do Oficial 

de Justiça, em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São Paulo: Malheiros, 

1999, p. 87. [2] “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-70.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REU)

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - GO37773 (ADVOGADO(A))

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000515-70.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA REU: BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ADUBOS ARAGUAIA IND E COM 

LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA proposta por 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA em face de BOM JESUS TRANSPORTES 

E LOGÍSTICA LTDA. e de ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIAL E COMÉRCIO 

LTDA., todos devidamente qualificados na exordial. Alega a autora, em 

síntese, que foi subcontratada pela primeira requerida, BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., para realizar transporte de carga 

pertencente à segunda requerida, ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIAL E 

COMÉRCIO LTDA., tendo sido realizados 07 (sete) carregamentos, pelo 

valor total do frete de R$ 24.290,00 (vinte e quatro mil e duzentos e 

noventa reais) – DACTE’s apontadas na inicial. Sustenta, ainda, que as 

demandadas deixaram de proceder com o adiantamento/pagamento do 

vale pedágio relativo aos trechos percorridos para entrega da carga, que 

perfaz o quantum total de R$ 932,40 (novecentos e trinta e dois reais e 

quarenta centavos), e que, do valor pago por ela a título de frete, 

descontou-se, indevidamente, o seguro de carga no importe de R$ 405,01 

(quatrocentos e cinco reais e um centavo), cujo pagamento seria de 

responsabilidade das rés. Postula, ao final, pela procedência dos pedidos 

a fim de ser indenizada no valor equivalente a duas vezes o valor do frete, 

a teor da multa prevista no artigo 8º, da Lei n.º 10.209/2001[1], que 

perfaria o total de R$ 48.580,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta 

reais), bem como ser as requeridas condenadas ao pagamento de R$ 

933,40 (novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos) a título de 

restituição pelo pagamento de pedágio e de R$ 405,01 (quatrocentos e 

cinco reais e um centavo) a título de restituição dos valores do seguro da 

carga. Juntou documentos. As requeridas foram devidamente citadas e 

apresentaram defesa nos ID’s. 1630018 e 9964667. A requerida BOM 

JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA alegou, preliminarmente, 

nulidade de citação e inconstitucionalidade do art. 8º, da Lei 10.2019/2011, 

para, no mérito, aduzir que o requerente não faz jus ao recebimento dos 

valores pleiteados em razão de ter sido ajustado no contrato de transporte 

que, no valor do frete, já viria incluso o valor do pedágio, não havendo que 

se falar em ausência de adiantamento do respectivo valor; que é costume 

na contratação de frete que aquele que realmente efetue o transporte, 

arque com as despesas do seguro obrigatório; que incabível a inversão do 

ônus da prova, bem como a impossibilidade de exibir os documentos 

referentes a contratação pois não estão em seu poder; que não pode a 

autora agora, apenas após o cumprimento da avença, pleitear indenização 

com base em fundamento que contraria sua própria postura ao longo da 

relação contratual, e, assim, requer seja a ação julgada totalmente 

improcedente, com condenação da autora em sucumbência (ID. 9964667). 

A requerida ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA aduziu, 

preliminarmente, legitimidade passiva, sustentando não possuir qualquer 

relação jurídica de direito material com a autora, não podendo, por isso, 

responder pelo inadimplemento havido entre aquelas, para, no mérito, 

informar que a recuperação judicial da 1ª requerida impõe a necessidade 

de suspensão do processo; que agiu apenas de boa-fé, requerendo, ao 

final, que a ação seja julgada improcedente, com condenação da autora 

em sucumbência (ID. 1630018). Sobre as contestações, manifestou-se a 

autora (ID. 13527150). Foi determinada a intimação das partes acerca de 

eventual pedido de dilação probatória, postulando todas elas pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 16782402, 16991090 e 17051665), 

vindo-me conclusos os autos. Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA em desfavor de BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA e de ADUBOS ARAGUAIA 

INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA. 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 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, passando à sua análise. A primeira questão 

a ser enfrentada cinge-se às questões preliminares aduzidas pelas 

requeridas. Quanto à ilegitimidade, colho da doutrina importante lição de 

Humberto Theodoro Júnior, que em sua obra "Curso de Direito Processual 

Civil", 41. ed, v. I, p. 57, ensina: "Parte, em sentido processual, é um dos 

sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto 

é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem 

se pretende atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito 

seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta 

existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos 

sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorre o 

processo se extinguirá sem julgamento do mérito". Ainda, Moacir Amaral 

Santos, em suas "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil" (5ª edição, 

vol. I, pg. 146) diz que: "[...] legitimados ao processo são [...] os titulares 

dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do 

interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que 

se opõe ou resiste à pretensão." Assim sendo, legitimados ao processo 

são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A 

preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela requerida ADUBOS 

ARAGUAIA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA não se sustenta. É que 

ambas as rés possuem relação jurídica com o transporte efetuado, seja 

porque contrataram os serviços da autora, seja porque eram proprietária 

ou destinatárias da carga, devendo responder solidariamente por 

eventuais danos. Registre-se que a Lei nº 10.209/2001, que institui o 

Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá 

outras providências, prevê que a responsabilidade do vale-pedágio é do 

“embarcador”, que trata-se do proprietário originário da carga; o 

contratante do serviço de transporte, bem como a empresa que 

subcontratar o serviço de transporte[2]. Ainda, a responsabilidade da 

contratante da subcontratante do serviço de transporte rodoviário está 

previsto na Lei nº 11.442/07, que dispõe sobre o transporte rodoviário de 

cargas por conta de terceiros mediante remuneração, precisamente no § 

2º do art. 5º: § 2º - O contratante e o subcontratante dos serviços de 

transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o 

proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação 

prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes 

contra os primeiros. Sobre o tema: ATRASO NA DESCARGA DA 

MERCADORIA NO DESTINO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E 

PASSIVA AFASTADAS. DESTINATÁRIO DA CARGA QUE POSSUI 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, CONSOANTE DISPOSTO NO ARTIGO 5 - 

A, § 2º DA LEI 11.442 /2007. PROVA DO ATRASO PARA A DESCARGA. 

NOTA QUE PREVÊ A IMPOSSIBILIDADE DE DESCARGA EM DIA DE 

FERIADO. DEVER DE PAGAR AS HORAS/DIÁRIAS QUE O AUTOR FICOU 

PARADO NOS MOLDES CONTRATADOS. ALTERAÇÃO NO CÁLCULO 

SENTENCIAL QUE SE MOSTRA DEVIDA, ANTE A REDUÇÃO DAS 24H 
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REFERENTE AO DIA DE FERIADO, AS QUAIS SÃO ISENTAS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007767858, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 26/06/2018). (Primeira Turma Recursal Cível Diário da Justiça 

do dia 29/06/2018 - 29/6/2018 Recurso Cível 71007767858 RS (TJ-RS) 

Roberto Carvalho Fraga) (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTES. 

AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DAS 

MERCADORIAS SUPERIOR A 5 HORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

DESTINATÁRIA DA CARGA. DIÁRIAS DEVIDAS. A transportadora e o 

destinatário da carga são responsáveis solidários pelo pagamento das 

despesas decorrentes da demora no descarregamento do caminhão, de 

acordo com o disposto no art. 9º da Lei nº 11.442/07 . Comprovado que o 

atraso na descarga foi superior a 5h, incide a regra do art. 11, § 5º, da Lei 

nº 11.442/07, devendo a demandada pagar aos autores as diárias 

reconhecidas pela sentença, valores a serem apurados em liquidação de 

sentença. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS IMPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 

70060906179 RS , Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

11/12/2014) (Grifamos). REJEITO, portanto, a preliminar de ilegitimidade 

passiva alegada pela requerida ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIAL E 

COMÉRCIO LTDA. Quanto à alegada nulidade da citação, agitada pela ré 

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, não requer maiores 

delongas, tendo em vista que o comparecimento do réu aos autos supre 

eventual nulidade, não havendo que se falar em prejuízo à requerida, 

mormente pela apreciação da sua peça de defesa, como é cediço: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -NULIDADE DA 

CITAÇÃO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO - NULIDADE AFASTADA. Pelo princípio da instrumentalidade das 

formas, não se declara a nulidade de um ato que atingiu a sua finalidade 

essencial, nos termos do artigo 154 do Código de Processo Civil de 2015. 

Ademais, o comparecimento espontâneo da parte ré supre eventual 

nulidade da citação quando os atos praticados antes do aparecimento 

voluntário não implicarem em prejuízo para o direito de defesa do 

requerido. (TJ-MG - AI: 10000180727539003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 28/08/2019). 

(Grifamos) APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - NULIDADE DE 

CITAÇÃO AFASTADA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. O 

comparecimento espontâneo do réu em juízo supre a citação, na forma do 

art. 239, § 1º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10363160052918001 MG, Relator: 

Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de 

Publicação: 22/03/2019) (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO. PENHORA ON LINE. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 

649, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. 1. Preliminar de nulidade de citação. Afastamento. 

Ciência inequívoca da ação. Inexiste nulidade quando o réu, embora não 

tenha recebido pessoalmente o mandado e não tenha assinado o aviso de 

recebimento, tomou ciência inequívoca da demanda contra ele ajuizada. 

[...] 6. Manutenção da decisão. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00082445420168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 

4 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 

01/09/2016, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2016). 

(Grifamos). Fincado em tal orientação pretoriana, INDEFIRO a nulidade da 

citação postulada pela parte ré. O pleito feito de suspensão da presente 

demanda feito pela requerida ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIAL E 

COMÉRCIO LTDA em virtude de a requerida BOM JESUS TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA estar em recuperação judicial, resta PREJUDICADO, 

tendo em vista estar expirado o prazo legal de blindagem, ao passo que a 

decisão judicial proferida no Juízo recuperacional ocorreu em meados de 

2016 (ID. 1630185). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRAZO LEGAL. LAPSO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO. DECISÃO 

DESACERTADA. PROSSEGUIMENTO. I. A recuperação judicial divide-se, 

essencialmente, em duas fases: i) a primeira inicia-se com o deferimento 

de seu processamento (artigos 6º e 52 da Lei nº 11.101/2005); ii) a 

segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em 

assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença (arts. 57 

e 58, caput) ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da 

recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1º do art. 

58. II. É no primeiro momento, o da autorização da petição de recuperação, 

que as execuções individuais ficam suspensas e não extintas. A 

suspensão tem um prazo de 180 dias e, vencido, as execuções voltam a 

correr. Inteligência dos artigos 6º e 52 da Lei da Recuperação Judicial e 

Falência (Lei nº 11.101/2005). III. Deu-se provimento ao recurso. 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO EXPIRADO. DUPLICATA SEM ACEITE. 

PROTESTO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida o pedido de suspensão do 

curso processual com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, uma 

vez que o prazo de 180 dias previsto na lei, no caso de deferimento do 

pedido de recuperação judicial, já transcorreu integralmente, inclusive no 

tocante à excepcional prorrogação concedida pelo Juízo competente. 

(TJ-DF 07028638620188070000 DF 0702863-86.2018.8.07.0000, Relator: 

JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 30/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

(Grifamos). Acerca da prejudicial de mérito de inconstitucionalidade do art. 

8º, da Lei 10.209/2001, por entrelaçar-se ao mérito, deixo para apreciá-la 

posteriormente. Passando-se doravante à análise meritória da demanda, 

constata-se o cerne da questão reside na obrigatoriedade de 

ressarcimento do pagamento de vale-pedágio efetuado pela autora e a 

consequente aplicação da multa estabelecida no artigo 8º, da Lei n.º 

10.209/2001[3], além do ressarcimento do valor do seguro indevidamente 

descontado do frete pago. Os trechos em questão são os seguintes: 1) 

Rondonópolis-MT a Querência-MT (DACTE nº 45590 e Nfe 3174 - ID. 

1403143) em que definiu-se frete no importe de R$ 3.500,00, como 

descrito na carta frete nº 45590 (ID. 1403143), e, deste valor, foi 

adiantada a quantia de R$ 2.450,00 e descontado o quantum de R$ 61,38 

a título de seguro, sendo de R$ 988,62 o montante a receber. 2) 

Rondonópolis-MT a Querência-MT (DACTE nº 45592 e Nfe 3173 - ID. 

1403146), em que definiu-se frete no importe de R$ 3.500,00, como 

descrito na carta frete nº 45592 (ID. 1403146), e, deste valor, foi 

adiantada a quantia de R$ 2.450,00 e descontado o quantum de R$ 61,38 

a título de seguro, sendo de R$ 988,62 o montante a receber. 3) 

Rondonópolis-MT a Querência-MT (DACTE nº 45587 e Nfe 3172 - ID. 

1403151), em que definiu-se frete no importe de R$ 3.500,00, como 

descrito na carta frete nº 45587 (ID. 1403151), e, deste valor, foi 

adiantada a quantia de R$ 2.143,90 e descontado o quantum de R$ 61,38 

a título de seguro, sendo de R$ 1.294,72 o montante a receber. 4) 

Rondonópolis-MT a Querência-MT (DACTE nº 46529 e Nfe 3257 - ID. 

1403155), em que definiu-se frete no importe de R$ 3.360,00, como 

descrito na carta frete nº 46529 (ID. 1403155), e, deste valor, foi 

adiantada a quantia de R$ 2.352,00 e descontado o quantum de R$ 48,10 

a título de seguro, sendo de R$ 959,90 o montante a receber. 5) 

Rondonópolis-MT a Querência-MT (DACTE nº 46491 e Nfe 3251 - ID. 

1403161), em que definiu-se frete no importe de R$ 3.430,00, como 

descrito na carta frete nº 46491 (ID. 1403161), e, deste valor, foi 

adiantada a quantia de R$ 2.400,00 e descontado o quantum de R$ 60,15 

a título de seguro, sendo de R$ 969,85 o montante a receber. 6) 

Rondonópolis-MT a Querência-MT (DACTE nº 46531 e DACTE de nº 

46539) 7) Rondonópolis-MT a Água Boa-MT (DACTE nº 47227 e Nfe 3302 

- ID. 1403173), em que definiu-se frete no importe de R$ 3.500,00, como 

descrito na carta frete nº 47227 (ID. 1403173), e, deste valor, foi 

adiantada a quantia de R$ 2.450,00 e descontado o quantum de R$ 56,88 

a título de seguro, sendo de R$ 993,12 o montante a receber. Ainda restou 

demonstrado que para o transporte da carga até seu destino houve a 

necessidade de pagamento total de pedágios no importe de R$ 932,40 (ID. 

1403173 – Pág. 4 e ss.). É incontroverso que a autora fora subcontratada 

pela primeira requerida BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 

para realizar transporte de carga pertencente a segunda ré ADUBOS 

ARAGUAIA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA, tendo sido realizados 07 

(sete) carregamentos de cargas discriminadas nos DACTE acostados. 

Pois bem, no que toca ao pedido de reembolso do valor descontado a título 

de seguro, não assiste razão a autora, vez a já referida Lei 11.422/2007 

dispõe que a contratação do seguro pode se dar pela transportadora, 

caso não tenha sido firmado pela contratante, o que é o caso dos autos, 

ao passo que não consta documentação atribuindo referido ônus ao 

contratante do serviço. Ademais, saliente-se que assim é, pois a 

responsabilidade pela segurança da carga transportada é do próprio 

transportador. In verbis: “Art. 13. Sem prejuízo do seguro de 

responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei, toda 

operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos 

causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato ou 
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conhecimento de transporte, podendo o seguro ser contratado: I - pelo 

contratante dos serviços, eximindo o transportador da responsabilidade 

de fazê-lo; II - pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante. 

Parágrafo único. As condições do seguro de transporte rodoviário de 

cargas obedecerão à legislação em vigor.” Em sendo assim, IMPROCEDE o 

pleito autoral no que tange ao ressarcimento em questão. Acerca do 

Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, instituído 

pela Lei nº 10.209/2001, dispõe os artigos 1º, 2ºe 3º: “Art. 1º - Fica 

instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas 

de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias 

brasileiras. § 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a 

ser de responsabilidade do embarcador. § 2º Para efeito do disposto no § 

1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, 

contratante do serviço de transporte rodoviário de carga. § 3º 

Equipara-se, ainda, ao embarcador: I - o contratante do serviço de 

transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da 

carga; II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de 

transporte de carga prestado por transportador autônomo. Art. 2º - O 

valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado 

receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de 

incidência de contribuições sociais ou previdenciárias. Art. 3o A partir de 

25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio 

obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do 

valor do frete [...]. Como já mencionado, as requeridas BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA e ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIAL E 

COMÉRCIO LTDA enquadram-se no conceito de “embarcadoras’, na forma 

prescrita na lei acima. Cite-se, então, o entendimento jurisprudencial 

acerca da responsabilidade do embarcados quanto ao vale-pedágio: 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGA. VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR OU 

EQUIPARADO. ENQUADRAMENTO TAMBÉM DA RÉ CONTRATANTE DO 

TRANSPORTE DA CARGA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DOS VALORES 

DO PEDÁGIO. MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DO PEDÁGIO 

CORRESPONDENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE. EXPRESSA 

PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007579477 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Data de Julgamento: 26/04/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018). Superado o ponto, 

extrai-se dos autos que a requerida BOM JESUS TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA sustenta prévio ajuste com a autora no sentido de que 

nos valores avençados já estava embutido o pagamento de despesas com 

pedágio, o que, todavia, não restou comprovado, mesmo porque nada 

consta nos autos nesse sentido, não havendo documento ou contrato 

algum que demonstre a alegada fixação dos valores de vale-pedágio 

juntamente com o valor total do frete. A parte autora, por sua vez, anexa 

aos autos diversos comprovante de pagamentos de pedágio. Sendo 

assim, a teor do art. 1º, §1º, retro, PROCEDE a pretensão autoral no que 

tange à atribuição às requeridas, embarcadoras, do dever de ressarci-la 

quanto ao pagamento do despendido com pedágio, totalizando R$ 932,40 

(novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), que é o somatório 

de R$ 133,20 (cento e trinta e três reais e vinte centavos) referente a 

cada um dos 07 (sete) trechos. Nesse trilhar, o não adiantamento do 

vale-pedágio permitiria a aplicação sanção imposta no art. 8º da Lei nº 

10.209/2001, equivalente ao pagamento de duas vezes o valor do frete, 

mesmo porque é cediço não haver qualquer inconstitucionalidade no 

dispositivo, como se vê: APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 

ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. REJEIÇÃO. Embora não se ignore que 

perante o Superior Tribunal de Justiça exista decisão no sentido da 

relativização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, aquela não tem aptidão para 

produzir efeitos na seara do presente feito. Enquanto não declarada a 

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, persiste a 

aplicabilidade da lei. Não vislumbrada nesta Corte a alegada 

inconstitucionalidade do diploma legal. Precedentes. (TJ-RS - AC: 

70079967790 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

08/05/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/05/2019). Ainda, em caso semelhante, o e. TJMT prevê a 

aplicação da multa da Lei nº 10.209/2001: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – 

DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PELO EMBARCADOR – 

DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O 

VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º 

DA MENCIONADA LEI – DESCONTO DO VALOR DO SEGURO – 

POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PELA 

CONTRATAÇÃO DO SEGURO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

art. 8º da Lei 10.209/2001 não poderia ser mais claro ao prever que o 

embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia 

equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos 

dispositivos legais. 2. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da 

cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação 

principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada 

mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal 

imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita 

deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação 

a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na 

hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando 

o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção 

econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator. (Ap 

112396/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018).” 

(grifei) Ocorre que, apesar da legalidade na aplicação da cláusula penal, 

não pode ser esta superior ao valor da obrigação principal, pois, 

consoante salientado pela própria autora em sua peça vestibular, referido 

dispositivo legal, tem caráter eminentemente inibitório e, apesar de utilizada 

a expressão “indenização” pelo legislador, conclui-se que sua natureza 

jurídica deve ser interpretada como uma penalidade, não havendo 

correlação a qualquer indenização devida ao transportador em caso de 

prejuízo durante o transporte contratado entre as partes. Diante do acima 

relatado, deve haver interpretação ao artigo 8º, da Lei 10.209/2001, em 

consonância com o que dispõem os artigos 412 e 413 do Código Civil, que 

assim disciplinam: “Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula 

penal não pode exceder o da obrigação principal. Art. 413. A penalidade 

deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver 

sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for 

manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do 

negócio.” Veja-se, nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO 

ARTIGO 1.022 DO NCPC. 1. Justificam-se os embargos declaratórios 

quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, 

nos termos do art. 1.022 do NCPC. 2. As hipóteses do art. 1.022 do NCPC 

não foram verificadas nos autos, uma vez que a contradição apontada foi 

expressamente apreciada e esclarecida no acórdão, atendendo ao 

princípio da simplicidade que rege o Juizado Especial Cível. 3. A decisão 

de relativização do art. 8º, da Lei nº 10.209/2001, foi fundamentada na 

jurisprudência do STJ, nos princípios de razoabilidade, proporcionalidade, 

bem como, no princípio que veda o enriquecimento ilícito, o que restou 

acolhido por maioria no Incidente de Uniformização das Turmas Cíveis 

Reunidas. 4. Embargos Declaratórios com a clara pretensão de 

rediscussão do mérito, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 

71008065443 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

04/12/2018, Turmas Recursais Cíveis Reunida, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 18/01/2019). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

ADIANTAMENTO DOS CUSTOS DE PEDÁGIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

E LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADAS. PEDÁGIO. DEVER DE 

RESSARCIMENTO. MULTA LEGAL. INCIDÊNCIA. A ausência de 

adiantamento do vale-pedágio implica a incidência da multa legal, a teor do 

que prevê o art. 8º da Lei 10.209/2001. Multa aplicada com base no valor 

do custo do pedágio, a fim de assegurar o caráter punitivo da sanção, 

sem implicar enriquecimento ilícito do transportador. Cabível ainda, a 

restituição do custo dos pedágios, desembolsado pelo transportador. 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008214868 

RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/03/2019). (Grifamos). E, advindo do E. TJMT: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

DE CARGA - VALE-PEDÁGIO – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO 

PELO EMBARCADOR - PENALIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI N. 10.209/2001 

- DOBRO DO VALOR DO FRETE - QUANTIA EXCESSIVA - REDUÇÃO - 

ARTS. 412 E 413 DO CC - JUÍZO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ 

(RESP N. 1520327/SP) – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO 
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DE RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE 

IMPOSIÇÃO LEGAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- 

Consoante a dicção do artigo 8º da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de 

infração ao disposto na referida Lei, o embarcador, no caso as Apeladas, 

serão obrigadas a indenizar o transportador em quantia equivalente a 

duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação 

jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta 

flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade 

imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social 

do contrato. 2- Para chegar ao valor da penalidade deve ser aplicado o 

princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o 

transportador (Recorrente) incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja 

capaz de penalizar as Apeladas pelo descumprimento da Lei. Na hipótese, 

tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor 

do pedágio não adiantado (R$ 147,60), que resulta em: R$ 1.476,00 (mil 

quatrocentos e setenta e seis reais). 3- O ramo de transportes trabalha 

com o seguro denominado RCTRC – seguro de responsabilidade civil do 

transportador rodoviário de cargas, que garante ao transportador, e 

somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em 

caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o 

transportador se exime da responsabilidade de contratar o seguro; 

contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o 

valor cobrado do transportador. 4- Ante o acolhimento integral de um 

pedido, de parte de outro e do indeferimento do terceiro pleito, as 

Apeladas devem arcar com 40% (quarenta por cento) e o Autora/Apelante 

com 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários 

advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10057510320168110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 06/08/2018). (Grifamos). Portanto, ante 

todo o exposto, entendo como razoável a atribuição às requeridas, a título 

de indenização imposta pelo artigo 8º, da Lei Federal nº 10.209/2001, da 

obrigatoriedade de pagamento em valor correspondente a 05 (cinco) 

vezes o valor do pedágio não adiantado (R$ 932,40), que resulta em R$ 

4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais). ISTO POSTO, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, para 

CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituir a autora o valor pago 

a título de pedágio, no total de R$ 932,40 (novecentos e trinta e dois reais 

e quarenta centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC 

(IBGE) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, não 

capitalizados, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais), 

referente à multa prevista no artigo 8º, da Lei nº 10.209/2001, incidindo 

correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data dos transportes 

informados na lide e, juros de mora a partir da citação. 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) pela autora e 70% (setenta por cento) pelas requeridas, 

solidariamente. 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] Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses 

de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar 

o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. [2] § 

2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário 

originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de 

carga. § 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador: I - o contratante do 

serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário 

originário da carga; II - a empresa transportadora que subcontratar serviço 

de transporte de carga prestado por transportador autônomo. [3] Art. 8º 

Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao 

disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o 

transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005617-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIRES DAS FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RUD LIMA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005617-39.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIO PIRES DAS FLORES REQUERIDO: DANIEL RUD 

LIMA ROSA Vistos etc. ANTONIO PIRES DAS FLORES, qualificado na 

inicial, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em face de DANIEL RUD 

LIMA ROSA, também qualificado, alegando, em síntese, que celebrou 

contrato de locação de um imóvel residencial com o réu, com início em 

10/03/2017 e término em 09/09/2017 (seis meses), mediante pagamento 

mensal de R$ 1.500,00, convencionando-se no referido instrumento 

particular que todas as demais despesas (energia, água) seriam ônus do 

locatário, ora requerido. Alega que o requerido encontra-se inadimplente 

desde maio de 2017, quando desocupou o imóvel voluntariamente. 

Requereu a procedência dos pedidos para o fim de condenar o requerido 

ao pagamento dos alugueres devidos e acessórios vencidos, sem prejuízo 

das verbas de sucumbência de estilo, escoltando à inicial documentos. 

Devidamente citado (ID. 14746848) o requerido compareceu à audiência 

de conciliação, mas não contestou a ação (ID. 17150686). Embora não 

tenha comparecido à referida audiência, a parte autora veio aos autos e 

pugnou pela decretação da revelia e consequente julgamento da lide (ID. 

1831993). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. De proêmio, 

registro não haver necessidade de produção probatória no caso em 

testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na 

contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, 

desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no 

artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, o julgamento imediato da lide tem 

cabimento e é oportuno porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. I – DA AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando que a parte 

autora faltou, injustificadamente, à audiência de conciliação (ID. 

15537802), tem-se por configurado ato atentatório à dignidade da justiça. 

Por conseguinte e, com fulcro no artigo 334, § 8º, do CPC[1], aplico ao 

autor multa de 1% (um por cento) sobre a vantagem econômica 

pretendida. Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que 

comprove o depósito judicial da multa, que deverá ser revertida em favor 

da União ou do Estado, a teor do art. 98,§4º, do CPC[2]. II – DA REVELIA 

De início, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior[3], a 

respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, 

a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o 

julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de 

instrução e julgamento (art. 333, II)." (destacamos). Com efeito, o cotejo 

dos autos revela que o requerido, regularmente citado (ID. 14746848), 

embora tenha comparecido à audiência de conciliação, deixou de 

apresentar defesa[4], incorrendo em revelia, de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do art. 344, do CPC. Corroborando tal entendimento 

transcrevo os seguintes arestos: REVELIA. EFEITOS. A PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR EM FACE A 

REVELIA DO REU E RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS 

CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE ACORDO COM O 

PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO. (Processo REsp 2846 RS 1990/0003653-4. Órgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA. Publicação DJ 15.04.1991 p. 4302. RSTJ vol. 20 p. 

252. Julgamento2 de Outubro de 1990. Relator Ministro BARROS 

MONTEIRO). (sublinhamos). A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento do juiz (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). (negritei). A revelia 

do réu, como se sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter ela o condão de 

acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta 

do Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, 

neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de 

derrubar a presunção que favorece o requerente quanto aos fatos[5] por 
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ele alegados. Conforme analisado acima, o demandado tornou-se revel. 

Muito embora exista contra ela a presunção de veracidade dos fatos não 

contestados, trata-se, de presunção relativa, que somente poderá ser 

derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de 

prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no 

presente caso. No caso vertente, os efeitos da revelia, aliados aos 

documentos apresentados na peça de ingresso, fazem presumir como 

parcialmente verdadeiros os fatos alegados na exordial. Diz-se 

parcialmente, pois, inobstante o autor pleitear quantum de R$ 68,17 

(sessenta e oito reais e dezessete centavos) a título de débitos de energia 

elétrica, constata-se que anexou tão somente uma única fatura, esta no 

valor de R$ 37,56 (trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) (ID. 

9412124). Ressalte-se que, muito embora conste o próprio autor como 

titular da conta, há expressa previsão contratual atribuindo ao locatário tal 

despesa, viabilizando-se o pleito em face deste. Logo, feita a observação 

retro, o restante da dívida resta comprovada, com “quantum” delimitado e 

insuscetível de qualquer objeção, até porque o requerido não impugnou o 

pedido, onde poderia se defender e fazer prova com o intuito de 

desconstituir a pretensão autoral. Nesta trilha, a existência e origem do 

débito locatício estão perfeitamente comprovadas (ID. 941080 e ss.), 

sendo que o requerido, citado, não fez objeção quanto ao pleiteado, 

permanecendo silente. Ademais, o autor comprovou documentalmente não 

apenas a certeza de parte da dívida, no sentido de quem tem indubitável 

origem válida e lícita, mas, também a certeza do “quantum” financeiro 

devido, e, bem assim, com a mesma qualidade jurídica, a exigibilidade do 

crédito. Faz-se mister destacar que, processualmente, realizou o autor o 

que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação 

da parte demandada. Esta, advertida, assumiu o risco e nada arguiu em 

seu favor. Diante de tais fatos e documentos, a pretensão autoral, 

portanto, está parcialmente demonstrada. Em face do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de condenar a parte 

requerida ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.384,60 

(três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) corrigida 

monetariamente, com base no INPC, e acrescida de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da atualização do débito encartada nos autos, 

e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Devido à ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo 

único, do CPC), condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC. 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] Art. 334. Se a petição inicial preencher 

os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. [...] § 8o O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. [2] § 4º A concessão de 

gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas. [3] Curso de Direito Processual Civil, 

Vol. 1, Forense, 41ª edição, p. 367. [4] Art. 335. O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição;[...] [5] "Os fatos" é que se 

reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de 

fato, excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73).

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001536-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ELITT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001536-76.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 24161932 e 24227899, intime as partes para informar 

ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003907-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KETULLY ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003907-13.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

petição sob o Id. 21773025 e a certidão sob o Id. 21439925, intime as 

partes para informar ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso haja a composição amigável entre as partes, deverão 

trazer aos autos a proposta para homologação. Havendo decurso de 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010331-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON GALVAN SPERANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/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

 

CD. PROC. 1010331-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 24229631 e 24289976, intime as partes para informar 

ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002221-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR (EXECUTADO)

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002221-88.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

certidão constante no Id. 23037075, intime o autor, por seu patrono 

constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002227-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002227-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 25167841 e 25781127, intime as partes para informar 

ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000576-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUILENE APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000576-91.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando a transação realizada entre as partes (Id. 22281702), intime 

a parte autora para informar se houve o cumprimento integral da avença, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003537-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRINT7 COMERCIO DE CARTUCHOS E IMPRESSOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ADEMAR DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

GRAZIELE PINTO DEVEZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003537-05.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

credor na pessoa do patrono constituído nos autos para que traga os 

extratos com o descontos realizados na conta bancária do executado do 

período de maio de 2017 até fevereiro de 2020, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003136-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MESQUITA DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003136-35.2019.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite a 

litisdenunciada Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre (Id. 23003985 – 

página 02) para contestar, querendo, a presente demanda, nos termos 

dos artigos 125, II e 128 do CPC. II – Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002986-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REU)

GILBERTO PIOVEZAN PEZZIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002986-59.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DA 

REVELIA. Considerando que o segundo requerido foi devidamente citado 

(Id. 25040322) e considerando ainda, que decorreu o prazo sem que 

apresentasse contestação, decreto a revelia do réu sendo que o prazo 

processual para este correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. 2.0 – DA 

ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 
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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, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007758-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI ALVES GONCALVES FILHO & CIA LTDA (AUTOR(A))

ELIDA BOFF LICERAS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE DE PINHO CARVALHO NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007758-60.2019.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite a 

litisdenunciada Mafre Seguros (Id. 25622271) para contestar, querendo, a 

presente demanda, nos termos dos artigos 125, II e 128 do CPC. II – 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1009623-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA PORTUGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009623-89.2017.8.11.0003 Vistos etc. A requerida 

foi devidamente citada e não ofereceu defesa. Assim, decreto a revelia da 

ré sendo que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, 

do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001889-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA FERREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO MARMO DE SOUZA JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001889-19.2019.8.11.0003 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, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016060-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016060-78.2019.8.11.0003 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 
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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, 14 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016090-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA CASTRO CELESTRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016090-16.2019.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016150-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO (EMBARGANTE)

DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016150-86.2020.8.11.0003 Vistos etc. Proceda a 

vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 

1005292-30.2018.8.11.00003 Recebo os embargos para discussão. Deixo 

de conceder o efeito suspensivo haja vista que ausentes os requisitos 

legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do 

CPC/15. Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). Apresentada a impugnação, ouça o 

embargante, e após, voltem-me conclusos. Rondonópolis - MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003380-32.2017.8.11.0003

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:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

ELISANGELA CALUX MARCELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003380-32.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

credor sob o Id. 22949224, para consulta mediante pesquisa via Sistema 

Infojud buscando informações sobre o atual endereço dos executados 

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (CPF nº 297.915.969-72) e 

ELISANGELA CALUX MARCELINO (CPF nº 583.272.151-91). II – Vindo aos 

autos as informações, expeça os respectivos mandados de citação nos 

endereços ainda não diligenciados nos autos. III – Porventura reste 

infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao exequente para manifestação. 

IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006262-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A 

(ADVOGADO(A))

ANNA PAULA EVANGELISTA DOS SANTOS OAB - 048.617.131-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA (REQUERIDO)

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ALEX REGIOLI RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006262-93.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando a manifestação constante no Id. 24506387, devolva a Carta 

Precatória a Comarca de origem com à baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014633-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI ANTUNES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014633-46.2019.8.11.0003 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 
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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, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008105-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA SOARES OLIVEIRA ALMEIDA (REU)

MARIA MARTA DE ALMEIDA (REU)

TIAGO COELHO DE ALMEIDA (REU)

PEDRO COELHO DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008105-93.2019.8.11.0003 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. 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, 14 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015669-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR MELHEM HAMZE (EXECUTADO)

Labib Melhem Hamze (EXECUTADO)

ANIS MELHEM HAMZE (EXECUTADO)

NAZIH MELHEM HAMZE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - 023.288.028-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1015669-26.2019.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008699-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON JOSE DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

JAILSON JOSE DE PAULA FERREIRA OAB - 046.823.331-86 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008699-10.2019.8.11.0003 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 
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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, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002310-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINA VIEIRA ESTRELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002310-77.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando as manifestações constantes nos Id’s. 15757207, Id. 

16780372, Id. 17817748 e Id. 21426669, determino seja oficiado ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso – 

CREA/MT, na pessoa do representante legal, para que encaminhe a este 

Juízo relação de engenheiros elétricos aptos a realizarem perícia técnica, 

inclusive àqueles que exerçam munus público, isto no prazo de 20 (vinte) 

dias. Mantenho as demais cominações da decisão de Id. 14718673. Intime. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009569-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009569-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. Sobre os 

documentos juntados no Id. 25899150 – página 01/06, intime o autor para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004113-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CAUS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004113-32.2016.8.11.0003) Vistos etc. O feito não 

contempla julgamento antecipado, vez que se trata de matéria de fato. 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 26 de maio de 2020 às 

14h00. Defiro a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal 

das partes. 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, 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. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 14 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006794-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA CAMPOS BENEDIX (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006794-38.2017.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pelo requerido, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais. 2.0 - O feito não contempla 

julgamento antecipado, vez que se trata de matéria de fato. 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 26 de maio de 2020 às 15h30. Defiro a 

produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes. 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 penas de confesso nos 

termos do artigo 385, §1º, do CPC, bem como intime o Defensor Público, o 

qual patrocina o interesse da autora, na forma legal. 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, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 42 de 288



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. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003324-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY SALES DE MORAES (REU)

E R INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME (REU)

PEREIRA GEOVANE RIBEIRO DA SILVA (REU)

ELIANE SILVA DE MELO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006378-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIS SCHILLING (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000445-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA LOPES (EXECUTADO)

RODRIGO CRISTIANO RANCIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009514-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFFER JAINE GOUVEIA NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

 

(Processo nº 1009514-41.2018.8.11.0003) Vistos etc. I – Considerando os 

termos do artigo 139, II, do CPC, o qual prevê que o magistrado pode 

promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as 

partes, designo o dia 13 de março de 2020 às 14h00 para audiência de 

conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos 

advogados, para comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir 

ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de seus constituintes. III – 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004981-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARCELA SOUZA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004981-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido para busca do atual endereço da requerida (CPF nº. 032.807.001 

-75), com a utilização do sistema InfoJud. Vindo aos autos a informação, 

dê-se vista ao requerente para manifestação. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT,14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005092-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JFG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005092-91.2016.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de Id. 23473750, tão somente para a realização da pesquisa com 

utilização do sistema RenaJud para a localização de veículos por ventura 

existentes em nome da executada. Ainda, defiro pesquisa por meio do 

sistema InfoJud (CNPJ nº. 22.347.648/0001-71) quanto à declaração de 

bens dos últimos 03 (três) da devedora. Vindo aos autos a informação, 

arquive em pasta própria, certificando-se. Após, dê-se vista ao credor, em 

cartório, preservado o sigilo das informações. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006851-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUEVERTON BELMONT DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006851-85.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido da 

parte autora sob o Id. 25072966, para consulta mediante pesquisa via 

Sistema Infojud buscando informações sobre o atual endereço do 

requerido WUEVERTON BELMONT DA SILVA (CPF nº 030.789.781-84). II – 

Vindo aos autos a informação, expeça os respectivos mandados de 

citações nos endereços ainda não diligenciados nos autos. III – Porventura 

reste infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao requerente para 

manifestação. IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001768-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))
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DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO RAMPAZZO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001768-59.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 22704258, para busca do atual endereço do 

requerido (CPF nº. 065.371.739 -30) com a utilização dos sistemas Infojud 

e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente para 

manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001357-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA BUSANELLO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001357-50.2016.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de Id. 22321283, para busca do atual endereço da requerida (CPF 

nº. 610.361.530-53) com a utilização do sistema Bacenjud. Vindo aos 

autos a informação, dê-se vista ao requerente para manifestação. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004830-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002109-85.2017.8.11.0003

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:

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA SAAD MURAD (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVERIO POLOTTO OAB - SP27199 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO OAB - SP79023 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002109-85.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DO 

PEDIDO CONSTANTE NO ID. 17778409. Os executados alegam conexão 

destes autos com a ação em tramite no Juízo da 2ª Vara Cível desta 

Comarca, sob o nº. 1001301-80.2017.8.11.0003. No entanto, apesar da 

existência de diversas execuções ajuizadas em face dos devedores, 

vê-se que não tratam do mesmo título extrajudicial, não havendo que se 

falar em conexão, pelo que indefiro o pedido constante no Id. 17778409 

2.0 – DO PEDIDO CONSTANTE NO ID. 18596257. Quanto ao pedido de 

exclusão dos nomes dos executados juntos aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem razão os devedores. Analisando os autos, vê-se que não há 

comprovação de que as dívidas que levaram as negativações, é o mesmo 

do contrato objeto da execução. Dessa forma, indefiro o pedido. 3.0 – DO 

PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD PARA BLOQUEIO E 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS (ID. 2279907 – PÁGINA 03/04). Defiro o 

pedido, tão somente para pesquisa acerca da existência de veículos em 

nome dos executados. Após, intime o exequente para manifestar se tem 

interesse na restrição dos veículos por ventura localizados. 4.0 - Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004414-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do patrono do autor para no prazo legal Impugnar a Contestação 

e documentos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002350-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA PETIÇÃO 

DO SR. PERITO, ID. 29048203/29048214, PARA MANIFESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006446-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006446-83.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

comparece aos autos e informa que houve o falecimento do requerido em 

15.04.2019. Dessa forma, considerando que já houve a juntada do termo 

de inventariante (Id. 23076164 e Id. 23076163), proceda Sra. Gestora a 

retificação do polo passivo, fazendo constar “espólio de Sebastião Gomes 

dos Santos, representado por Nilda Gomes Benta”. Expeça mandado de 

citação para a representante do espólio, observando o seguinte endereço: 

Avenida T -14 Qd. 167, Lote 03 -09 s/n, Edifí cio Borges Landeiro 

Excellence, Bloco Monet, ap. 2003, Setor Bueno, Goiânia/GO. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004528-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

QUEZIA APOLINARIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003498-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AFONSO MONTEIRO SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003778-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ISABEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012942-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THALES JACINTO SAFI DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012942-31.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 22673639, para busca do atual endereço da 

requerida (CNPJ nº. 13.841.397/0001 -96) com a utilização dos sistemas 

Infojud e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao 

requerente para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001544-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAN DE SOUZA LAIN PUPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001544-53.2019.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 22675872, para busca do atual endereço do 

requerido (CPF nº. 374.628.448- 18) com a utilização dos sistemas 

Bacenjud e Infojud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao 

requerente para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002913-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002913-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 23798914 e 23868460, intime as partes para informar 

ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação 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))

 

CD. PROC. 1006437-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 14277457, bem como 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, designo o dia 13 de março 

de 2020 às 15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003920-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR ARAUJO PATRIAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CD. PROC. 1003920-17.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 20076714, bem como 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, designo o dia 13 de março 

de 2020 às 14h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003326-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR LORRAN CHAGAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002094-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PAULO DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002094-19.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido da 

parte autora sob o Id. 22990964, para consulta mediante pesquisa via 

Sistemas Infojud e Bacenjud buscando informações sobre o atual 

endereço da parte requerida ELSON PAULO DE JESUS (CPF nº 

603.689.931-91). II – Vindo aos autos a informação, expeça os 

respectivos mandados de citações nos endereços ainda não diligenciados 

nos autos. III – Porventura reste infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao 

requerente para manifestação. IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005573-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GANDARA SERAFIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1005573-20.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - DA REVELIA A 

parte requerida foi devidamente citada e não ofereceu contestação no 

prazo legal (Id. 13076992). Assim, decreto a revelia da ré, sendo que esta 

poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em 

que se encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, parágrafo único, do 

CPC. 2.0 – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando a manifestação 

sob o Id. 20184692, bem como 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, designo o dia 13 de março de 2020 às 

16h20 para audiência de conciliação. Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003370-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMISSIO ANTONIO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CD. PROC. 1003370-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 19554489, bem como 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, designo o dia 20 de março 

de 2020 às 15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004219-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADRAS - EDITORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIAL BARRETO CASABONA OAB - SP26364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M C BARBOSA COMERCIO - ME (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, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004110-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES CERRADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004110-43.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 21988448, para busca do atual endereço da 

requerida (CNPJ nº. 08.367.181/0001 -09) com a utilização do sistema 

Infojud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao exequente para 

manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006348-35.2017.8.11.0003

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:

LUIZ FLAVIO RITA LOPES - ME (EXECUTADO)

LUIZ FLAVIO RITA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006348-35.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

credor sob o Id. 22988266, para consulta mediante pesquisa via Sistema 

Infojud buscando informações sobre o atual endereço dos executados 

LUIZ FLAVIO RITA LOPES - ME (CNPJ nº 15.524.474/0001-00) e LUIZ 

FLAVIO RITA LOPES (CPF nº 865.791.939-72). II – Vindo aos autos as 

informações, expeça os respectivos mandados de citação nos endereços 

ainda não diligenciados nos autos. III – Porventura reste infrutífera a nova 

tentativa, dê-se vista ao exequente para manifestação. IV – Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009790-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO OAB - SP309103 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

L C ASSUNCAO PEREIRA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1009790-09.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

credor sob o Id. 23343150, para consulta mediante pesquisa via Sistemas 

Infojud e Bacenjud buscando informações sobre o atual endereço da 

executada L C ASSUNCAO PEREIRA EIRELI (CNPJ nº 

15.264.428/0001-19). II – Vindo aos autos a informação, expeça os 

respectivos mandados de citação nos endereços ainda não diligenciados 

nos autos. III – Porventura reste infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao 

requerente para manifestação. IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1010164-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL DA SILVA NALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1010164-25.2017.8.11.0003 Vistos etc. A executada foi 

devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta na certidão 

sob o Id. 21312232. Assim, decreto a revelia da ré sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003113-26.2018.8.11.0003

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:

THYARA FERNANDA DOS REIS FREDDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003113-26.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – DO PEDIDO DE 

BAIXA DA RESTRIÇÃO RENAJUD Considerando a petição sob o Id. 

22410091, defiro o pedido do autor para a baixa da restrição efetivada 

pelo sistema RenaJud (Id. 13586114) sobre o veículo sob a placa NUF 

6017. II – DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita formulado pela requerida, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais e os documentos juntados comprovam a 

hipossuficiência. III – DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DO COUTO (EXECUTADO)

MEIRE VERONICA ZANDONADI DO COUTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1000157-71.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se dos autos 

que os devedores efetuaram pagamentos parciais, amortizando o valor do 

débito. Assim, intime as partes para informar acerca da possibilidade de 

acordo no prazo de 05 (cinco) dias. Para celeridade processual, no 

mesmo prazo supra, os executados deverão se manifestar acerca do 

cálculo apresentado pelo credor no Num. 25248662 - Pág. 6, onde se 

percebe o valor devido perfazia o importe de R$ 398.015,20, em 

30.09.2019. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003868-50.2018.8.11.0003

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:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (EXECUTADO)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003868-50.2018.8.11.0003. Vistos etc. Cumprida a 

determinação judicial no Num. 23037951, houve o bloqueio de valores na 
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conta bancária dos executados, no importe total de R$ 808,01 (oitocentos 

e oito reais e um centavo). Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é 

totalmente irrisório, pois representa quantia inferior à executada (R$ 

128.807,36), não satisfazendo nem as despesas dispendida com as 

custas processuais. Destarte, com base no artigo 836, do CPC e 

observando os princípios da razoabilidade e da adequação, determino o 

imediato desbloqueio da quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud. 

Intime o credor para que traga cópia legível das matrículas dos imóveis que 

pretende constritar, bem como o demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime.Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005024-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA RESENDE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP (EXECUTADO)

MOISES DIAS FERNANDES 43277853187 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005024-39.2019.8.11.0003. Vistos etc. CONSTRUTORA 

CINATRON LTDA – EPP e MOISES DIAS FERNANDES – ME interpuseram 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em desfavor de DIEGO DE SOUZA 

RESENDE ME, alegando a ilegitimidade do devedor Moisés Dias Fernandes 

ME (Num. 21401730). Intimado para manifestação, o exequente refutou as 

alegações dos devedores (Num. 22724028). Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. A exceção de pré-executividade advém de 

construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo 

cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou 

nulidade do título executivo. Este instituto possui cognição sumária, de 

modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título 

exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e 

exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória. No 

presente caso, os executados alegam a ilegitimidade passiva da 2ª 

executada. Entretanto, tal arguição carece de dilação probatória, não 

sendo adequada a via eleita para averiguar os pontos suscitados pelos 

excipientes/executados. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM FACE DE DECISÃO TERMINATIVA NOS 

TERMOS DO CAPUT DO ART.557, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA 

PROMISSÓRIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. CERTEZA, LIQUIDEZ E 

EXIGIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. DECRETO Nº 

2.044/1908. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A 

ESTREITA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISAO 

RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PROCESSUAL. MERA 

REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS JÁ APRESENTADOS. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A nota promissória constitui título de crédito autônomo com 

plena eficácia executiva, quando observados os requisitos do Decreto nº 

2.044/1908.2. A ausência de liquidez só descaracteriza a eficácia 

executiva de nota promissória quando o título está vinculado a contratos 

de abertura de crédito. Inocorrência no caso dos autos.3. Execução que 

se funda em nota promissória autônoma e que atende aos requisitos 

legais. 4. A utilização de exceção de pré-executividade somente é 

possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo 

juiz, sem a necessidade de dilação probatória.5. À parte incumbe 

manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar 

eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o 

fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio 

da dialeticidade processual.6. Inexistência de fatos novos, ou diversos, 

neste agravo legal, tendentes a provocar mudança no juízo original a 

ponto de reconsiderar a decisão recorrida. Manutenção, por seus próprios 

fundamentos, da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso 

de Apelação interposto pela agravante.7. Recurso de Agravo ao qual se 

NEGA PROVIMENTO. Decisão Unânime. (TJPE, AGV 3579713 PE, Relator 

Eurico de Barros Correia Filho, 4ª Câmara Cível, julg. 12.03.2015, publ. 

23.03.2015)” De outro norte, constata-se que os títulos que embasam a 

execução contêm os pressupostos necessários à constituição válida e 

regular do título executivo extrajudicial, não havendo qualquer 

irregularidade a ser considerada por este Juízo nesse particular. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na presente 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, devendo a execução seguir seu 

trâmite normal. Intime o credor para promover o regular andamento do 

feito, indicando bens passíveis de penhora, juntando, inclusive o 

demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005790-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005790-97.2016.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de demanda 

executiva; as partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua 

homologação e suspensão até o cumprimento integral da avença (Id. 

24401786). Como cediço, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe: 

"Art. 992. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso." Em nota à 

norma, Humberto Theodoro Júnior ensina: "Na hipótese de suspensão 

para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da 

dívida, se tal fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente. Se, 

porém, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor 

resgate o débito, o processo executivo simplesmente retomará o seu 

curso (art. 792, parágrafo único, com a redação da Lei nº 8.953/1994)" (in 

Código de Processo Civil anotado; 17ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, 

p. 1005) Assim, o credor pode conceder prazo para que o devedor 

cumpra a obrigação, oportunidade na qual a execução ficará suspensa 

por prazo indeterminado até que os termos acordados sejam cumpridos, 

sendo certo que, no caso de descumprimento, a tramitação será 

regularmente retomada. No caso concreto, extrai-se do referido acordo 

que, de fato, as partes firmaram novas condições para o pagamento do 

débito, mas sem que isto constituísse qualquer novação de sorte a 

substituir os títulos exequendos, inclusive com reforço de garantias. E 

mais, a transação é categórica no sentido de que o inadimplemento de 

qualquer de suas cláusulas ensejará a retomada do feito. Em caso 

semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "No processo 

executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não 

tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento 

da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu 

curso normal (art. 792, CPC)." (STJ, REsp 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar 

Zveiter.) A jurisprudência não discrepa: "EMENTA: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. 

SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO 

ARTIGO 795, II, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. Nos termos da 

jurisprudência do STJ, no processo executivo, a convenção das partes 

quanto ao pagamento do débito não tem o condão de extinguir o feito, mas 

de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação (art. 792, CPC). Se no 

acordo entabulado e homologado as partes expressamente não tiveram a 

intenção de novar a dívida objeto de execução, revela-se impossível 

entender a ocorrência da hipótese de extinção do feito prevista no artigo 

794, II, CPC. A extinção do feito de execução pela homologação de acordo 

que implica remissão total da dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com 

a extinção do processo de conhecimento pela transação das partes (art. 
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269, III, CPC). No primeiro, suspende-se o feito executivo até o 

cumprimento da obrigação pactuada no acordo. Já no segundo, 

extingue-se o processo de conhecimento com resolução de mérito, 

ficando o acordo apto a fundar cumprimento de sentença. APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)(S): MENICONI E SILVA 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME E OUTRO(A)(S), 

ROBSON DA SILVA. (grifei) Dessa forma, homologo o acordo entabulado 

entre as partes e suspendo o processo até o cumprimento do acordo ou 

até nova manifestação dos interessados. Defiro o pedido para penhora 

sobre os imóveis, objeto das matrículas nº 4.401, 4.404, 4.405 e 4.898, do 

CRI de Pedra Preta/MT, bem como sobre o imóvel, objeto da matrícula nº 

9.431, do CRI de Guiratinga/MT, mantendo os proprietários como 

depositários do bem, devendo ser obedecido os comandos dos artigos 

844 e 845, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

SPC/SERASA, uma vez que não houve decisão judicial para esse fim. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARNI ALMEIDA DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

WALDEMAR RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

RONDO DROGAS LTDA - ME (EXECUTADO)

NATAL LUIZ SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002455-02.2018.8.11.0003. Vistos etc. O exequente requer 

o arresto on line, em conta corrente dos executados. O credor limita-se em 

requerer, de forma genérica, o arresto 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/garantia 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 o bloqueio/arresto em todas as contas 

existentes em nome dos devedores o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de execução. 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. Ademais, conforme consta na certidão do Id. 15178988, os 

devedores Rondon Drogas Ltda Me e Natal Luiz Soares foram 

devidamente citados. Dessa forma, indefiro o pedido de arresto on line 

para bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Num. 

24258669. Intime a parte credora para promover a citação dos executados 

Marni Almeida de Souza Silva e Waldemar Rodrigues da Silva, requerendo 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, no mesmo prazo 

supra, deverá declinar bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores Rondon Drogas Ltda Me e Natal Luiz Soares. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004309-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L R M DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO FERREIRA VAZ (TESTEMUNHA)

VIVIANE PORTO FERREIRA (TESTEMUNHA)

ALESSANDRA DE SOUZA VAZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004309-31.2018.8.11.0003 Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova do dano e do nexo causal. Defiro o depoimento pessoal 

das partes, bem como a produção de prova testemunhal. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de maio de 2020 às 

14h00. 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, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003538-24.2016.8.11.0003

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:

SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 49 de 288



ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003538-24.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Considerando 

a recusa do credor acerca dos bens nomeados a penhora, sob a 

alegação que em razão de outras constrições que recaem sobre os 

mesmos, acabam por serem insuficientes para a satisfação do débito, 

declaro a ineficácia da nomeação de bens à penhora constantes nos 

autos. 2.0 - Tendo em vista que não fora concedido efeito suspensivo aos 

Embargos à Execução sob o nº 1003538-247.2016.8.11.0003, defiro o 

pedido de penhora do imóvel matrícula nº 87.968, do CRI local. A 

formalização da constrição deverá obedecer ao comando do artigo 659, §

§ 4º e 5º, da Lei Adjetiva em vigência. Formalizada a constrição judicial, 

intime os devedores, nos termos dos artigos 841, §1º e 847, do CPC. 

Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça mandado 

de avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. Após, 

digam as partes. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013082-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

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))

DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT23158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENITA SILVA DA ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1013082-65.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita pleiteada pela requerida, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e as declarações de imposto de renda 

juntados nos autos, comprovam a hipossuficiência. II - Sobre a Nota Fiscal 

juntada pelo autor no Num. 27307931 - Pág. 1, manifeste a requerida no 

prazo de 05 (cinco) dias. III – Intime o demandante para informar se houve 

ou não o conserto do veículo, com base no orçamento que instrui a inicial, 

no prazo de 05 (cinco) dias. IV – Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006064-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006064-27.2017.8.11.0003) Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime a executada, na pessoa de seu patrono 

constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 

523, §1º, do CPC. Havendo o decurso do prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e dos honorários acima 

fixados e expeça mandado de penhora e avalição de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me 

conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos 

honorários advocatícios, incidirão sobre o saldo remanescente. Após o 

decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias, para, querendo, a devedora apresente impugnação, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime a 

devedora, por meio de seu patrono constituído e caso não possua, 

intime-a, via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, intime o 

cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, do CPC). Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 14 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008165-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO BEGNINI MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008165-03.2018.8.11.0003) Vistos etc. Considerando o 

pleito indenizatório, converto o julgamento em diligência e determino que o 

autor traga aos autos o comprovante de pagamento do valor negativado 

de R$ 18,03 (dezoito reais e três centavos), conforme demonstrado no Id. 

15439445, bem como o recibo da quitação integral da dívida combatida na 

lide, qual seria R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos), no prazo de 

05 (dias). De igual modo, no mesmo prazo alhures, intime a requerida para 

que acoste no presente feito, o histórico de contas da unidade 

consumidora n° 6/878783-0, nos períodos de janeiro a agosto de 2017, 

com as respectivas datas de pagamento efetuadas pelo autor. Acostado 

as documentações nos autos, volte-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000977-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PICADO GONCALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000977-22.2019.8.11.0003) Vistos etc. Devidamente 

citada, a requerida apresentou defesa intempestivamente - dia 09.07.2019, 

sendo que o prazo limite era no dia 27.06.2019, conforme consulta ao 

expediente do PJE, desse modo decreto a sua revelia (Id. 21512694). 

Ocorre que apesar da decretação da revelia tem-se que a mesma possui 

o efeito material relativo, podendo o Julgador, diante do sistema 

processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos e 

os documentos juntados nos autos, sendo-lhe lícito, inclusive, determinar a 

realização de outras provas. Assente a doutrina e jurisprudência, que a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], verbis: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o 

efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser 

afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas 

hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar 

que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu 

afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a 

alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os 

fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 

dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa 

nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova 
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constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a 

petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o 

efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”. O STJ tem 

posicionado que a ocorrência da revelia não acarreta a veracidade 

absoluta dos fatos narrados na exordial. Veja: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. 

CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA INOBSERVADA NA ORIGEM. 

RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE, MAS NÃO ACARRETA A VERACIDADE 

ABSOLUTA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE RELATIVA. "A decretação da revelia não acarreta, 

obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração 

das provas produzidas pela parte autora com o julgamento do feito 

amoldado à legislação vigente, já que relativa a presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial. Com efeito, "a presunção de veracidade 

decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente 

quando não contrariar a convicção do Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 

1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-10-2017)” Assim, com o 

fito de se buscar a verdade real dos fatos, converto o julgamento em 

diligência e determino que a ré traga aos autos o histórico de contas da 

unidade consumidora n° 6/1565578-0, nos períodos de janeiro/2017 a 

janeiro de 2019, no prazo de 05 (cinco) dias. Aportado ao feito as 

documentações, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO [1] Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora 

Juspodivm, 8ª edição, 2016.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002839-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002839-28.2019.8.11.0003) Vistos etc. Em busca da 

verdade real, converto o julgamento em diligência e determino que o autor 

traga aos autos os comprovantes de pagamento da negociação das 

supostas faturas eventuais referente ao contrato n° 219/02, conforme 

demonstrado nos Ids. 19073477 e 19073479, no prazo de 05 (dias). De 

igual modo, no mesmo prazo alhures, intime a requerida para que acoste 

no presente feito, o histórico de contas da unidade consumidora n° 

6/6/2132396-9 pormenorizados, fazendo constar quais meses foram 

abordados na “recuperação de consumo”, objeto da lide. Acostado as 

documentações nos autos, dê-se vistas às partes. Após, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004502-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELHANY IBEIJI MODOLON CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004502-46.2018.8.11.0003. Vistos etc. ELHANY IBEIJI 

MODOLON CARVALHO, qualificada nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da r. sentença. Segundo 

expressão contida no Estatuto Processual Civil vigente, são cabíveis 

embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). 

Ressalte-se que é perfeitamente cabível a oposição de embargos 

declaratórios contra sentença, conforme art. 1.022, do CPC, e em caráter 

excepcionalíssimo, no qual se enquadra o presente caso, é permitido 

imprimir-lhe efeitos infringentes. Melhor analisando os autos, observa-se 

que realmente houve a negativação do nome da embargante pelo débito 

descrito na fatura eventual, conforme consta no documento do Num. 

13760969 - Pág. 2. Destarte, tratando-se o débito em aberto de conta 

relativa à energia não faturada; e, estando as contas mensais 

devidamente quitadas, não se permite a negativação do nome da 

consumidora como forma de coibi-la em realizar o pagamento da cobrança 

extraordinária. In casu, houve a inserção do nome da embargante no 

cadastro de inadimplentes em razão de débitos pretéritos, o que perante p 

STJ é uma conduta ilegal, o que caracteriza o dever de indenizar (STJ - 

RESP 1658348/GO). Em relação corte do fornecimento de energia elétrica, 

nada foi comprovado, visto que a tutela provisória foi para que a 

embargada se abastece de interromper, não havendo qualquer 

comunicação de tal decisão foi decumprida. Ex positis, acolho os 

presentes embargos de declaração, e, conferindo-lhes efeitos 

infringentes, retifico, em parte, o dispositivo final da r. decisão, passando 

a constar: "Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro inexistente 

o débito constante do documento do Num. 13761042, no valor de R$ 

3.586,47 (três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete 

centavos). Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como da requerente, 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). Nos termos 

da Súmula n° 362 do c. 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, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC. Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” Intime. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000406-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SERAFIM SILVA OAB - MT19232/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS (REU)

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

LEYA SOUZA DA CRUZ OAB - MT8398/O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1000406-85.2018.8.11.0003. Vistos etc. Cumpra os termos da 

decisão proferida no Id. 16112611. Aguarde o encerramento da instrução 

processual a ser realizada na Ação Anulatória sob o nº 

1001841-94.2018.8.11.0003. Intime. Rondonópolis – MT, 14 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016113-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE ESPINDOLA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016113-59.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 
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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 AWY 2279), 

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, a 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, 14 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013158-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1013158-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - DA REVELIA A 

segunda requerida foi devidamente citada e não ofereceu contestação (Id. 

25818691). Assim, decreto a revelia da ré ACE SEGURADORA S.A., 

sendo que esta poderá intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 344 

e 346, parágrafo único, do CPC. 2.0 – DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS O 

atual Código de Processo Civil adota, expressamente, o princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca do que entendem elas sobre as questões 

de fato e direito supostamente controvertidas. Embora o novo 

ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de audiência para 

se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta 

que seja oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o 

que garante a celeridade do processo. Destarte, visando garantir a efetiva 

participação dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução 

da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, 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. 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. Deverá, ainda, a 

primeira requerida, no mesmo prazo supra concedido, trazer aos autos os 

atos constitutivos da empresa ré, uma vez que a contestação veio 

desacompanhada de tais documentos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016014-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº.1016014-89.2019.8.11.0003. Vistos etc. A 

demandante pleiteia a tutela de urgência para determinar que a requerida 

se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes em razão das 

parcelas vencidas e vincendas. Quanto ao pedido de antecipação de 

tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando a documentação 

carreada aos autos, observa-se que a demandante possui em seu nome 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré. Não consta 

nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da 

cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, 

portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório. 

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus 

direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas 

em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros 

de inadimplentes. In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança 

do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que 

não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da 

parte autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve 

conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre 

os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite 

chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor’. É imprescindível 

acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, 

como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, 

conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 

490). Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução 

processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. 

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 
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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, no entanto, 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/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001608-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENONES VELASCO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001608-97.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que a 

contestação juntada no Num. 12385908 e documentos que a instrui, não 

se refere ao presente feito, determino seu desentranhamento/exclusão. O 

autor pretende ver declarado inexistente o débito de R$ 662,11, descrito 

na fatura com vencimento em 20.08.2017, bem como a reparação pelos 

danos morais causados em razão do corte indevido do fornecimento de 

energia elétrica de sua UC. Assim, visando a busca da verdade real com o 

fito de evitar o enriquecimento sem causa em razão do corte descrito no 

feito, determino que a requerida traga o relatório de interrupção de energia 

elétrica da UC em nome do autor relativo ao mês de fevereiro e março de 

2018, bem como cópia das faturas (na íntegra) dos meses de 

dezembro/2017 a abril/2018, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a 

informação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 14 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007752-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERG ROGERIO CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007752-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que 

houve o cumprimento voluntário da obrigação por meio dos depósitos 

formalizados pela requerida no quantum total de R$ 2.779,95 (Num. 

22414800 - Pág. 3 e Num. 29109900 - Pág. 3). Consta ainda concordância 

da parte credora em relação aos valores, motivo pelo qual determino a 

expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 2.779,95 (dois 

mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e seus 

acréscimos, na forma indicada no Num. 29152770. Satisfeita a obrigação 

com o valor supra, desnecessária a apreciação do pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o feito ser encaminhado ao departamento 

competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações 

necessárias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 14 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007420-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007420-23.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante a ausência do 

recolhimento das custas processuais atinentes a reconvenção 

apresentada pela requerida (Num. 26887843), deixo de conhecer o pedido 

reconvencional e determino o prosseguimento do feito. O autor pretende a 

declaração de inexistência dos débitos de R$ 340,28 e R$ 500,78, 

descritos nas faturas com vencimentos em 08.11.2017 e 07.12.2017. 

Assim, intime o demandante para trazer cópia da fatura no importe de R$ 

500,78 e vencimento em 07.12.2017, no prazo de 05 (cinco) dias, vez que 

ausente na exordial. Após, conclusos. Intime. Rondonópolis – MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007842-32.2017.8.11.0003

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO POLIMENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007842-32.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido 

de penhora do imóvel sob a matrícula nº 1074 do CRI da Comarca de 

Chapada dos Guimarães. Entretanto determino que a constrição recaia 

apenas na proporção de 50% do imóvel para resguardar a meação do 

cônjuge do devedor, vez que na matrícula consta que o mesmo é casado, 

não havendo informação acerca do regime de bens adotado. II - A 

formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 844, 

845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência. III – Formalizada a constrição judicial, 

intime o devedor e seu cônjuge, via ARMP, nos termos dos artigos 841, 

§2º e 847, do CPC. IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem 

manifestação, expeça carta precatória para a Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT para avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do 

CPC. Após, digam as partes. V - Expeça o necessário. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001192-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001192-03.2016.8.11.0003. Vistos etc. Com base no artigo 

921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e suspendo o 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Havendo o decurso 

do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para cumprimento do 

§2º, do mencionado artigo. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-85.2016.8.11.0003

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:

ESCAVA SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES (EXECUTADO)

GABRIEL GIRARDI FAGUNDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GIRARDI OAB - RS65546 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 11000514-85.2016.8.11.0003 Vistos etc. Com amparo 

no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do andamento do 

processo pelo prazo de 01 (um) ano. Havendo o decurso do prazo sem 

manifestação, intime o exequente para que promova o andamento do 

processo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

devendo, ainda, constar as advertências previstas no §2º, artigo 1º, do 

Provimento nº 84/2014-CGJ. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANY CAMPOS BARBOSA (EXECUTADO)

MARCIO CAMPOS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000478-72.2018.8.11.0003. Vistos etc. Compulsando os 

autos, observa-se que o devedor Márcio Campos Barbosa foi citado por 

hora certa e deixou transcorrer in albis o prazo para interposição dos 

embargos ou pagamento do débito. O artigo 72, II, do CPC estabelecer que: 

“Art. 72 - O juiz nomeará curador especial ao: (...) II –réu preso revel, bem 

como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for 

constituído advogado.” (grifei) Há de se registrar, ainda, que a questão já 

se encontra sumulada pelo e. STJ, com a edição da Súmula 196, senão 

vejamos: “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, 

permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para 

apresentação de embargos.” (grifei) Dessa forma, objetivando evitar 

futuras alegações de vícios e nulidades dos atos processuais, nomeio 

Curadora Especial na pessoa da Defensora Pública que atua junto à 

Terceira Vara Cível nesta Comarca, ao executado Márcio Campos 

Barbosa revel citado por hora certa. Após, voltem-me conclusos para 

apreciação dos pedidos constantes no Num. 24362768 - Pág. 2. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004671-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACINTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 303.905.831-20 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004671-96.2019.8.11.0003 Vistos etc. O 

representante do espólio de Escolástico Rodrigues Novais, comparece 

aos autos informa que se encontra em trâmite na 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca, a Ação de Inventário do falecido Escolástico 

Rodrigues Novaes, sob o código nº. 1008537-49.2018.8.11.0003. Requer 

a remessa destes autos para aquele Juízo, sob o argumento de que o 

credor deve requerer a habilitação de seu crédito, por dependência ao 

processo de inventário. Intimado, o exequente apresentou manifestação, 

pleiteando pelo indeferimento do pedido, mantendo o regular 

prosseguimento do presente feito. Pois bem. O artigo 642, do CPC, dispõe 

que: Art. 642: “Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer 

ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”. No 

entanto, ainda que não haja expressa menção quanto à vedação de 

requerimento de habilitação após o ajuizamento de execução, não há 

dúvida que a habilitação de crédito é uma das vias por meio das quais o 

credor pode, na hipótese do falecimento do devedor, buscar o 

adimplemento da obrigação. Contudo, como na hipótese dos autos, por já 

ter o exequente ajuizado ação de execução, não se torna possível o seu 

pedido de habilitação de crédito nos autos do processo de inventário. A 

habilitação de crédito contra o espólio é mera faculdade concedida ao 

credor que pode optar por habilitar seu crédito nos autos do inventário ou 

perseguir a satisfação de seu direito por meio de ação de cobrança ou 

execução. Nesse sentido, é o entendimento: APELAÇÃO CÍVEL – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA ESPÓLIO – JUÍZO DO INVENTÁRIO 

– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE O CREDOR OPTAR 

LIVREMENTE POR PERSEGUIR SEU CRÉDITO POR MEIO DE AÇÃO DE 

COBRANÇA OU EXECUÇÃO – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO. 

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça a regra do art. 

642 do CPC deve ser interpretada como mera faculdade concedida ao 

credor, podendo também optar por propor ação de cobrança ou de 

execução. Assim, a habilitação de crédito contra o espólio, no juízo do 

inventário, é mera faculdade concedida ao credor, que pode livremente 

optar por propor ação de cobrança e posterior execução contra o espólio. 

(TJ-MS - AC: 01257168320078120001 MS 0125716-83.2007.8.12.0001, 

Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 15/08/2019, 

1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2019). Como dito, havendo 

créditos para receber do espólio, fica a critério do exequente habilitar seu 

crédito no inventário ou ajuizar ação de execução, conforme o caso. 

Portanto, tendo o credor optado pela via executiva, determino o 

prosseguimento do feito. Certifique Sra. Gestora o decurso do prazo para 

pagamento do débito e/ou apresentação de embargos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 12 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008715-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DE FATIMA SCHREIBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008715-32.2017.8.11.0003 Vistos etc. I - 

Considerando a manifestação do exequente, (Id. 27056979), informando 
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que a executada não cumpriu com o acordo homologado, determino o 

prosseguimento da execução. II - O exequente requer a penhora on line, 

em conta corrente da executada, para garantia da execução, vez que não 

houve pagamento do débito. O credor limita-se em requerer, de forma 

genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores 

existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome 

dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou 

em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que 

incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar 

em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia 

que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da 

dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da 

medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, e multa. Em que pese o magistrado não utilizar-se dos 

sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, 

de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o 

valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação 

financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é 

bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações 

financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a 

satisfação da dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é 

impossível a devolução imediata do montante excedente e, em alguns 

casos pode demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou 

a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

considerando que a situação exige uma rápida manifestação do STF; 

considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é responsável 

pela condução de milhares de processos, os quais nem sempre são 

rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, que o 

próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário de 

gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado no item “3” do Id. 27056979. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009956-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSMAR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES PINTO OAB - MT4738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - 729.961.619-04 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009956-70.2019.8.11.0003 Vistos etc. O devedor 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso 

de execução não especificando as causas do excesso apurado (Id. 

26125100). O exequente refutou as alegações do devedor (Id. 26542355). 

Contudo, não havendo como precisar se os cálculos apresentados pelas 

partes estão corretos, determino a remessa dos autos à contadoria judicial 

para atualização do débito devido ao exequente. Vindo o cálculo, dê-se 

vista às partes. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007164-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CAMACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007164-46.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida 

expeça Autorização Provisória de Funcionamento de sua propriedade 

rural, para obtenção do crédito rural junto a instituição bancária. 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. Destarte, a parte autora não demonstrou a 

contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora 

pleiteada. Por fim, têm-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, 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, 14 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005882-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE PAULA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº. 1005882-75.2016.8.11.0003 Vistos etc. É cediço que 

a finalidade principal da imposição de multa pecuniária é desestimular a 

parte ao descumprimento da obrigação judicialmente imposta, e não 

obrigá-la ao pagamento da penalidade. Com base em tais considerações, 

não se afigura legítima a fixação de multa em patamar exacerbado, sob 

pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

além de culminar em enriquecimento sem causa do favorecido. No 

presente caso, verifica-se que o exequente visa o recebimento do valor 

atinente a multa cominatória fixada no Id. 4615471 e Id. 4615574, e que 

perfaz o importe de R$ 77.708,94 (setenta e sete mil setecentos e oito 

reais e noventa e quatro centavos), conforme cálculo de Id. 17035965. 

Denota-se que a importância executada a título de multa é por demais 

excessiva diante do propósito para o qual foi instituída, qual seja, estimular 

o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual, nos termos do artigo 

537, §1º, I, do CPC/15 e atenta ao princípio da razoabilidade, hei por bem 

reduzir o valor da multa para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil 

reais). Defiro o pedido de levantamento pleiteado no Id. 25663631, no 

importe de R$ 40.000,000 (quarenta mil reais) e seus acréscimos, na 

forma já indicada, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. 

Por fim determino a devolução do valor de R$ 37.708,94 (trinta e sete mil 

setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos) em favor da ré, em 

conta a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006391-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS GRANDES LAGOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA DAL SANTO OAB - SP258296 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAHER ABDUL MENHEM AMIRI 70649250109 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006391-69.2017.8.11.0003. Vistos etc. A exequente requer 

a penhora on line, em conta corrente do executado. 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 do devedor. 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 Num. 2368695. Defiro, apenas, a 

consulta de veículos existentes em nome do devedor Taher Abdul Menhem 

Amiri - CNPJ: 22.740.543/0001-88, com a utilização do Sistema Renajud. 

Após, intime a parte credora para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2.020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010757-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVALDO FERNANDES DE RESENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIDELMA DAS NEVES OAB - 468.900.921-04 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010757-20.2018.8.11.0003. Vistos etc. Nos termos do 

artigo 3º, §10, II, do Decreto Lei nº 911/69, determino a baixa da restrição 

do veículo (placa HEW7752) pelo Sistema RenaJud. Intime o credor para 

comprovar que a Sra. Luzidelma das Neves é a inventariante e/ou herdeira 

do espólio de Adevaldo Fernandes de Resende, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para posterior citação. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005621-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADECRACIR DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO MORAIS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005621-76.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a defesa, 

comprovam a hipossuficiência. O CPC, expressamente, o princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar as partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 
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do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime-as 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, 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 apresentação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos para cumprir o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003558-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE OAB - MT18154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZY CORREIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003558-15.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

certidão do Id. 27069637, determino, com base no artigo 921, §2º do 

Código de Processo Civil, o arquivamento do feito. A exequente poderá 

requerer o desarquivamento dos autos para prosseguimento da 

execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos 

termos do que determina o artigo 921, §3º, do Código de Processo Civil, 

mediante o recolhimento da guia de desarquivamento. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004047-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS AMORIM OAB - SP216762 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (EXECUTADO)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXECUTADO)

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004047-47.2019.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - DO BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS 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 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. 22183038, assim, intime o autor 

para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. 

2.0 - DA PENHORA DO IMÓVEL HIPOTECADO Defiro o pedido de penhora 

dos imóveis, objetos das matrículas nº 1.407, 32.858, 75.771 e 98.908, 

todos do CRI desta urbe. A formalização da constrição deverá obedecer 

ao comando dos artigos 845, § 1º e 844, da Lei Adjetiva em vigência. 

Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, bem como os 

credores hipotecários. Por fim, indefiro o pedido formulado pelo autor, no 

que tange as expedições de ofícios (Id. 22183080 – Pág. 05), vez que 

trata de diligência cabível a parte interessada. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT,14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-85.2017.8.11.0003

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:

SANDRA BARBIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000072-85.2017.8.1.0003 Vistos etc. I - 

Considerando que a executada foi citada, no entanto deixou decorrer o 

prazo sem pagamento do débito ou interposição de embargos (Id. 

21401576), defiro o pedido de penhora do imóvel dado em garantia para o 

pagamento do valor principal (item “III” – Id. 9162843 e Id. 22171555). II - A 

formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 844, 

845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência. III – Formalizada a constrição judicial, 

intime a devedora, por meio de seu patrono constituído, seu cônjuge, se 

casado for, pessoalmente, via ARMP, bem como os coproprietários, nos 

termos dos artigos 841, §1º, 842 e 843, do CPC. IV – Havendo o decurso 

do prazo alhures sem manifestação, expeça mandado de avaliação do 

imóvel, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. Após, digam as partes. V 

- Expeça o necessário. Cumpra. Intime. VI - Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000473-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE MORAIS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000473-21.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Ante a inércia 

das partes, homologo o valor dos honorários periciais arbitrados no Num. 

20177588, nos termos do artigo 465, §3º, do CPC. Intime a requerida para 
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proceder o depósito do valor dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias. 

Efetivado o depósito, intime o expert para designação de data para a 

realização dos trabalhos. A data para a realização do ato não poderá ser 

superior a 20 (vinte) dias contados da sua intimação. Com a indicação da 

data, intime as partes e assistentes técnicos para início dos trabalhos, 

caso indicados, bem como para que a demandada apresente os originais 

dos contratos juntados na defesa. A conclusão do laudo deverá vir aos 

autos no prazo de 20 (vinte) dias após o início dos trabalhos. 2.0 – 

Visando a busca da verdade real, intime a ré para que traga cópia legível 

do RG da autora, o qual foi apresentado para a formalização dos 

contratos, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, determino a expedição de 

ofício ao Banco do Brasil, agência 2970, nesta cidade, para que informe 

se a conta bancária sob o nº 91740-x, pertence a autora, instruindo o 

expediente com cópia dos documentos pessoais do Num. 1397314 - Pág. 

1, bem como para que encaminhe, cópia do documento pessoal utilizado 

para abertura da conta e os extratos bancárias daquela conta, relativo 

aos períodos de março/2011, fevereiro/2015, novembro/2015, 

janeiro/2016, março/2016 e junho/2016, para averiguar se naqueles 

respetivos meses houve o crédito dos seguintes valores R$ 2.295,00, R$ 

1.600,89, R$ 448,68, R$ 415,01, R$ 505,47, R$ 3.081,28 e R$ 593,97. A 

resposta deverá ser encaminhada não juízo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Vindo as informações, dê-se vista as partes. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008419-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008419-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida e ante a concordância do credor no recebimento do valor, 

determino a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 

12.959,21 (doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e um 

centavos) e seus acréscimos, na conta bancária indicada no Num. 

29217388. Após, encaminhe o feito ao departamento competente para as 

providências cabíveis com as baixas e anotações necessárias. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003274-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARQUES RIGOTTO MOREIRA OAB - MG186257 

(ADVOGADO(A))

DIEGO LACERDA MEDEIROS OAB - MG174232 (ADVOGADO(A))

BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ OAB - MG87253 

(ADVOGADO(A))

THIAGO SANTANA RABELO OAB - MG97929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO (EXECUTADO)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1003274-36.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Analisando os 

termos dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander no 

Num. 26961993, observa-se que se refere a decisão proferida na Ação 

de Embargos à Execução nº 1001848-52.2019.8.11.0003, a qual tramita 

vinculada ao presente feito executivo. Assim, determino que a Sra. 

Gestora proceda o desentranhamento da referida peça processual 

(Embargos de Declaração - Num. 26961993 - Pág.01/05) e o seu devido 

entranhamento/juntada no processo nº 1001848-52.2019.8.11.0003, 

certificando, inclusive, acerca da tempestividade do mesmo, observando a 

data do protocolo (05.12.2019). 2.0 – Quanto aos pedidos do Num. 

24279451, intime o credor para juntar a matrícula completa e atualizada do 

imóvel sob o registro nº 822, do CRI da Comarca de Juscimeira/MT, bem 

como o demonstrativo de débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 14 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004280-15.2017.8.11.0003

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:

GILNEY BONAIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

CLG TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004280-15.2017.8.11.0003. Vistos etc. O exequente requer 

a penhora on line, em conta corrente dos executados. 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 Num. 22913774. Quanto ao 

bloqueio de veículos, defiro, apenas, a consulta de veículos existentes em 

nome dos devedores CLG Transportes Ltda ME - CNPJ: 

11.095.327/0001-00, e Gilney Bonaido de Souza - CPF: 008.120.291-19, 

com a utilização do Sistema Renajud. Restando frustrada a consulta 

supra, defiro, desde já, a pesquisa por meio do sistema InfoJud para 

obtenção das três última declaração de Imposto de Renda dos 

executados, cujas informações positivas deverão ser mantidas na forma 

sigilosa. Após, intime a parte credora para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2.020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004585-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO FIGUEIRA - EIRELI - ME (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO REZENDE ALVES (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004585-28.2019.8.11.0003. Vistos etc. Consta da certidão 

do Num. 25146227, a informação de que embora devidamente citado para 

cumprir a obrigação, o devedor não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos monitórios. Desse modo, determino a 

conversão do pedido monitório em processo executivo. Anote o 

necessário. Em razão da inércia do devedor, a exequente requer a 

penhora on line, em conta corrente do mesmo, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do 

CPC. A credora 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 do devedor. 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 Num. 25356744 - Pág. 

3. Quanto ao pleito do item “b”, defiro, apenas, a consulta de veículos 

existentes em nome do devedor Vagno Rezende Alves, CPF nº 

886.762.851 -87, com a utilização do Sistema Renajud. Defiro, ainda, a 

expedição de ofício para inclusão do nome do executado nos cadastros 

de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC, com a utilização 

do Sistema SERASAJUD, observando o valor do débito (R$ 30.957,09). 

Após, intime a parte credora para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

fevereiro de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002783-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DE MORAIS (AUTOR(A))

CELIA MARIA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002783-97.2016.8.11.0003 Vistos etc. Promova as anotações 

e alterações necessárias para conversão do pedido para cumprimento de 

sentença. Intime a parte executada, por ARMP, para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem 

o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários 

acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito e caso necessário, 

voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da 

multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. 

Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor apresente impugnação, 

nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime 

o devedor, por meio de seu patrono constituído e caso não possua, 

intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge 

da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, do CPC). Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006958-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE BRITO ESPINDOLA CAMARGO OAB - MT24938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO GURI TOUR LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006958-32.2019.8.11.0003) Vistos etc. A requerida foi 

devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Id. 27419001. Assim, decreto sua revelia, sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008373-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTONN JOSE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008373-21.2017.8.11.0003) Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada, na pessoa de seu 

patrono constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 
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525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000581-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES PRADO OAB - MT25853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000581-45.2019.8.11.0003 Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da existência de vícios que maculam o negócio jurídico. 

Defiro a produção da prova pericial grafotécnica pleiteada pelo 

requerente. Nomeio perito do Juízo Luiz Antônio Silvio Pereira, com 

endereço nesta cidade, na Rua da Paz, nº. 277, Bairro Jardim Brasília 

(Fone: (66) 3421-6631 / 99611-7391), para atuar como perito do Juízo. 

Intime-o para apresentação de proposta de honorários, currículo, com 

comprovação da especialização e contato profissional, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, 

bem como para que informe se concorda em realizar a perícia, sendo que 

os honorários serão exigíveis ao término da demanda da requerida, 

porventura seja o autor vencedor, ou o Estado, caso vencido na ação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 465, §2º, do 

CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as partes, para 

querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, 

por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem assistentes 

técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, na forma 

estabelecida no artigo 95, do CPC/15, bem como para designação de data 

da perícia. A audiência de instrução será oportunamente designada, após 

a realização do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007003-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VIEIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCA VIEIRA DA COSTA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007003-07.2017.8.11.0003 Embargos à Execução 

Embargante: Rosângela Vieira França Embargada: Agência de Fomento do 

Estado de Mato Grosso S/A Vistos etc. ROSÂNGELA VIEIRA FRANÇA, 

qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS À EXECUÇÃO contra 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A., também 

qualificada no processo. Intimada pessoalmente para providenciar o 

andamento do feito, a embargante permaneceu inerte (Id. 23094575). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da embargante 

em promover os atos necessários para o regular andamento do feito. In 

casu, visível é a falta de interesse da parte autora em atender a 

determinação judicial 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 inação da embargante, 

que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da 

demanda, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso III, do 

CPC. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e 

verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), restando suspensa 

sua exigibilidade face a mesma ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016291-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016291-08.2019.8.11.0003 Vistos etc. YAMAHA 

ADMINSITRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, já qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de RAFAEL 

GOMES RIBEIRO também qualificado no processo, visando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. No decorrer do processo, o 

requerente pleiteia pela desistência da ação e sua consequente extinção 

(Id. 29021916). O demandado não foi citado. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos 

autos, que a citação do demandado não foi realizada. Assim, é possível ao 

autor desistir do pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que 

não citado para integrar a lide. Ex positis, deixo de resolver o mérito da 

demanda, e homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas já recolhidas. Sem verba honorária 

vez que o demandado não foi citado e não constituiu advogado nos autos. 

Deixo de determinar, a baixa junto ao Sistema Renajud, vez que não houve 

determinação para esse fim. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000767-68.2019.8.11.0003

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:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000767-68.2019.8.11.0003 Vistos etc. BRASDESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, já qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de WAYSON 

WENNER VIEIRA VIANA, também qualificado no processo, visando a 

busca e apreensão do bem descrito na exordial. Liminar deferida, com a 

apreensão do veículo automotor (Id. 18123439 e Id. 26488839). Após, o 

autor noticia a realização de acordo e pleiteia sua homologação (Id. 

26699430). Houve devolução do veículo (Id. 26836646). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto 

firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual 

descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para 
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que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz 

parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas 

recolhidas. Revogo a liminar deferida Id. 18123439. Deixo de determinar a 

restrição judicial do veículo Placa QBO 7164, vez que não houve restrição. 

Considerando a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe 

os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013800-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013800-62.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra ALEX 

SANDRO FRANCISCO DA SILVA, também qualificado no processo, 

objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. 

Liminar deferida no Id. 19385029. Após, o banco autor informa que as 

partes entabularam acordo, pleiteando pela desistência da ação, com sua 

consequente extinção (Id. 25253369). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos autos, que a citação 

do demandado não foi realizada. Assim, é possível o autor desistir do 

pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que não citado para 

integrar a lide. Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e 

homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Revogo a liminar deferida. Sem verba honorária vez 

que a demandada não constituiu advogado nos autos. Determino a baixa 

junto ao sistema Renajud do veículo placa QBU 4459 (Id. 19385821). Com 

o transito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020 MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016081-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 101608-54.2019.8.11.0003 Vistos etc. BANCO J. 

SAFRA S/A, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de LUCINEIDE CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS 

também qualificada no processo, visando a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial. No decorrer do processo, o requerente pleiteia pela 

desistência da ação e sua consequente extinção (Id. 27652713). O 

demandado não foi citado. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos autos, que a citação 

do demandado não foi realizada. Assim, é possível ao autor desistir do 

pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que não citado para 

integrar a lide. Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e 

homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Custas já recolhidas. Sem verba honorária vez que o 

demandado não foi citado e não constituiu advogado nos autos. Deixo de 

determinar, a baixa junto ao Sistema Renajud, vez que não houve 

determinação para esse fim. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009752-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009752-94.2017.8.11.0003 Ação de Nulidade de Ato 

Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais Requerente: Edson 

Estevão Rey Molina Requerida: Boa Vista - SCPC – Serviço de Proteção ao 

Crédito Vistos etc. EDSON ESTEVÃO REY MOLINA, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS contra BOA 

VISTA - SCPC – SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, também 

qualificada no processo, visando o ressarcimento dos danos descritos na 

inicial. O autor aduz que teve seu nome incluso no banco de dados da ré, 

sem que tenha sido previamente notificado. Alega que o cadastramento 

negativo do seu nome no rol dos maus pagadores é indevido, sendo que a 

inscrição indevida lhe causou abalo no crédito. Pede a procedência da 

pretensão indenizatória. Juntou documentos. Citada, a requerida 

apresentou contestação (Num. 14042312). Em preliminar, impugna o valor 

da causa. No mérito, sustenta não ter praticado nenhum ato abusivo, 

tampouco deu causa aos alegados danos descritos na inicial. Diz que o 

registro no banco de dados é de iniciativa exclusiva das empresas 

credoras associadas à demandada. Afirma que não houve a 

comprovação do alegado dano moral, tampouco, a prática de ilícito de sua 

parte. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 17556972). 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. O entendimento jurisprudencial 

uníssono neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A parte requerida alega em preliminar a 

impugnação ao valor da causa. Sustenta que, o valor da causa tem que 

ser o do bem que se busca a tutela, no caso, a correção de uma 

informação. Contudo não se justifica atribuir a causa o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). A lide tem por objeto a presente ação de 

nulidade de ato jurídico por falta de notificação c/c danos morais. Nas 

ações ordinárias onde se discute a exigência de encargos exorbitantes, o 

valor da causa deve ser estipulado de acordo com o benefício que a parte 

busca com a tutela jurídica (art. 291, do CPC) e, não se conhecendo o real 

benefício, prevalece o valor de alçada atribuído pelo autor do pedido 

principal. Destarte, considerando que não há como se aquilatar, nesse 

primeiro momento, a repercussão econômica na pretensão do autor, 

prevalece a estimativa feita. Dessa forma rejeito a impugnação ofertada. 

Observa-se dos autos que o requerente teve seu nome negativado no 

banco de dados da requerida, por débito oriundo de SP-GAR/JIKA. A 

controvérsia situa-se na suposta violação ao artigo 43, parágrafo 2º, da 
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Lei 8.078/90, vez que o demandante não foi comunicado acerca da 

inclusão de seu nome em banco de dados mantido pela demandada. 

Conforme o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, os órgãos mantenedores de 

cadastro de proteção ao crédito, quando da abertura de registro 

relativamente a um determinado consumidor, têm o dever de comunicá-lo 

sobre tal apontamento, oportunizando o oferecimento de impugnação com 

vistas a evitar as inscrições indevidas. O contato repetitivo com ações 

semelhantes a estas, nas quais se discute o dano moral ante a ausência 

de notificação da devedora, passou a reclamar mais reflexão e rigor. Num 

primeiro momento, o posicionando adotado no sentido de que o órgão 

administrador do cadastro de proteção ao crédito tinha o dever de 

indenizar ao devedor, nos casos em que não fazia prova efetiva da 

notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. Porém, diante da verdadeira 

indústria de pedidos indenizatórios, é visível que os devedores estão se 

agarrando em uma formalidade legal para beneficiarem-se 

pecuniariamente, auferindo indevidas indenizações. A exigência legal da 

notificação vem sendo invocada de forma deturpada para justificar 

alegados danos morais que na prática, não existem. A falta de notificação 

prévia do devedor, tendo ele ou não outros apontamentos em seu nome, 

mesmo que ele negue a existência da dívida que gerou a inscrição, por si 

só, não tem o condão de gerar dano moral passível de reparação. Pelo 

menos em relação ao mantenedor do cadastro. Isso porque não há como 

debater nestes autos se o apontamento negativo é devido ou não, já que a 

mantenedora do cadastro não tem nenhuma informação acerca do 

respectivo débito. Se o apontamento for legítimo, do ponto de vista da 

existência efetiva e confessada da inadimplência, ou seja, se o 

apontamento for resultado do exercício regular do direito da credora, a 

indenização deferida por ausência de notificação apenas torna-se um 

prêmio para àquele que não cumpre pontualmente com suas obrigações. 

Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, também do ponto de vista da 

efetiva inadimplência, tal discussão deve ser travada junto a credora, 

única que tem condições de defender a legitimidade da sua conduta. O 

descumprimento do dispositivo legal consumerista (art. 43, § 2º) pode, no 

máximo, considerando cada caso concreto, gerar a exclusão da inscrição, 

até que a notificação regular tenha sido cumprida. In casu, não é 

necessário sequer chegar à análise do dano moral já que nem mesmo o 

ato ilícito existiu. É que, pelos documentos juntados aos autos, a 

mantenedora comprovou que houve a comunicação ao demandante no 

endereço declinado pela associada (Num. 14432911 - Pág. 3). Importa 

destacar que o Código Consumerista não exige seja comprovado o 

recebimento da correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio 

da comunicação, independentemente de aviso de recebimento ao 

endereço residencial do consumidor para que reste cumprida a 

determinação contida no art. 43 § 2º do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse sentido: “LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 

43, § 2º, DO CDC. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO COMPROVADO. SERASA. 

SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Nos termos do 

art. 43, § 2º, do CDC, é direito do consumidor ser comunicado por escrito 

acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de 

consumo em seu nome, a fim de possibilitar o pagamento da dívida ou a 

correção de eventuais dados equivocados, incumbindo tal obrigação ao 

órgão arquivista. Inteligência da Súmula nº 359 do STJ. Comprovando nos 

autos o envio de correspondência ao autor e cumprida, portanto, a 

exigência legal pelo arquivista, não subsiste a notificação defeituosa ou 

eivada de ilegalidade alegada pelo apelante a justificar a pretensão ao 

cancelamento da inscrição, impondo-se a manutenção da sentença de 

improcedência. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70079336723, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/11/2018)”. “SERASA. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Documentos que comprovam o envio das 

comunicações prévias ao devedor. ARTIGO 43, § 2º DO CDC. 

CUMPRIMENTO. REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70079791489, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 12/12/2018).” Esse 

entendimento encontra sumulado pelo c. STJ, vejamos: “Súmula 404 – É 

dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.” A ré atua apenas repassando informações fornecidas pelos 

supostos credores, não podendo ela ser responsabilizada pela 

verificação de seu conteúdo. O dever que lhe é atribuído é apenas o de 

envio da notificação ao devedor cujo nome está para ser inscrito no 

cadastro de inadimplentes, com os dados fornecidos pelos credores, não 

cabendo ao arquivista a responsabilidade pela atualização do endereço e 

tampouco a verificação se o mesmo está ou não correto. Assim, restando 

demonstrado que houve o envio da notificação, mesmo que em endereço 

diverso (Id. 14042340), não há que falar em dever de indenizar, conforme 

respaldo jurisprudencial; “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RÉU SERASA QUE COMPROVOU 

O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 

ARTIGO 43, § 2º, DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. ENDEREÇO DIVERSO. 

DESCABE AO ARQUIVISTA COMPROVAR O RECEBIMENTO DO AR. 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 404 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU SERASA S/A. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008171704, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, 

Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008171704 RS, 

Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 29/03/2019, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/04/2019)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. SERASA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ENDEREÇO 

DIVERSO. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. SÚMULA 404/STJ. Notificação 

Prévia. Documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 

43, § 2º, do CDC. Notificação de cadastramento enviada para o endereço 

informado pelo credor. Súmula 404/STJ. É dispensável o aviso de 

recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Caso. A 

parte ré se desincumbiu de sua responsabilidade e procedeu 

corretamente ao remeter a notificação prévia para autora sobre a inclusão 

de seu nome nos seus cadastros restritivos, conforme comprovado nos 

autos, conferindo, assim, plena licitude à efetiva e posterior anotação. 

Uma vez que o envio da notificação prévia destinou-se a endereço 

fornecido por credores associados, a notificação configura-se válida 

mesmo que enviada para endereço diverso do alegado pela parte autora 

residir. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70077395648, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Giovanni Conti, Julgado em 24/05/2018). (TJ-RS - AC: 

70077395648 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 24/05/2018, 

Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/05/2018)” (grifei) Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência 

somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o 

demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em 

julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012091-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE FRANCISCO MAIA DE ABREU (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 1012091-55.2019.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Autor: Jhone Francisco Maia de Abreu Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT Vistos etc. JHONE 

FRANCISCO MAIA DE ABREU, 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 
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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 

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 
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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 

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, 14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRAGA DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA OAB - BA22644 (ADVOGADO(A))

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000385-80.2016.8.11.0003 Ação de Cumprimento de 

sentença Exequente: Braga do Nascimento & Cia Ltda Me Executada: 

Norsa Refrigerantes Ltda Vistos etc. BRAGA DO NASCIMENTO & CIA 

LTDA Me, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA contra NORSA REFRIGERANTES LTDA, também qualificado 

no processo. No curso do processo, a devedora efetuou o depósito no 

valor de R$ 12.033,84 (Num. 11268400), cuja quantia foi levantada em 

favor da credora. Consta cálculo elaborado pela contadoria judicial (Num. 

13762011) Posteriormente, restou certificado que não houve a publicação 

da decisão que converteu o feito para cumprimento de sentença e 

determinou o pagamento do débito (Id. 18806294). Instada para 

manifestação, a exequente quedou-se inerte (Num. 23552097). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Em razão do 

certificado no Id. 18806294 e, ante a inércia da credora, homologo o 

cálculo elaborado pela contadoria judicial no Num. 13762011. Ex positis, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinta a presente execução ante a satisfação da obrigação. Determino a 

devolução do valor de R$ 1.302,52 (hum mil, trezentos e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), em favor da devedora, visto que em razão da 

ausência da publicação para cumprimento da obrigação, não há que se 

aplicar a multa e os honorários previstos no artigo 523, do CPC. Transitada 

em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004591-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA CIARINI VIOTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/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))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DA 

INSTÂNCIA SUPERIOR PARA, NO PRAZO LEGAL, POSTULAR O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012510-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012510-75.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDIVILSON JOSE GUIMARAES REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014433-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014433-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIAS GOMES DA SILVA REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO 

E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012432-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO OAB - MT9612/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012432-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO 

REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e 

examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012511-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012511-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: REGINALDO FARIA DA SILVA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012530-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - MT7652/O (ADVOGADO(A))

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - MT5908-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012530-66.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MATEUS DOS SANTOS GOMES CARDOSO REQUERIDO: 

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. 

Certifique-se acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo 

tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a 

habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a 

intempestiva, recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo 

ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno 

que os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001379-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO CAIO FRANCA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001379-69.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: HUMBERTO CAIO FRANCA DE QUEIROZ REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016371-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILKELLER DE SOZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016371-69.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILKELLER DE SOZA RIBEIRO REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012752-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO ASSIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADELGIR DE OLIVEIRA ALMEIDA OAB - MG43740 

(ADVOGADO(A))

EDIMO DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MG62531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012752-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXSANDRO ASSIS DOS SANTOS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004665-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENCCON ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNELISE REZENDE LINO FELICIO OAB - MS7145 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA PANIAGO DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Sob pena de devolução 

da missiva.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009158-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA KUJIBO MUGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009158-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA JOANA KUJIBO MUGU REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 
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acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009160-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO ANDRE IKU MUGUREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009160-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GERALDINO ANDRE IKU MUGUREU REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013966-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANNI CORREIA CARNELOCCI OAB - MT0017364A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013966-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: REGINALDO SOARES MARINHO REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014569-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014569-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIAS GOMES DA SILVA REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO 

E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015178-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARICA FABIANA FAVARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO ORSI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Sob pena de devolução 

da missiva.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001486-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias ,recolher as custas e taxas judiciárias referente à distribuição da 

Carta Precatória, e efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  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, sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014416-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014416-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANA ALVES DA SILVA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001597-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. N. G. I. C. D. C. L. (DEPRECADO)

 

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. Sob pena de devolução 

da missiva.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008958-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PRATES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, informando endereço hábil ao 

cumprimento do mandado ou postulando providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO. 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 Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014770-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014770-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIAS GOMES DA SILVA REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO 

E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014568-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014568-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SELMA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 
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Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014767-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY CRISTINA DE ARRUDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014767-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GISELLY CRISTINA DE ARRUDA NASCIMENTO REQUERIDO: 

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. 

Certifique-se acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo 

tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a 

habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a 

intempestiva, recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo 

ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno 

que os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007396-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAR JOSE ANGONEZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAZARE GORET PASQUALI OAB - SC14161 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. CANDIDO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, informando endereço hábil ao 

cumprimento do mandado ou postulando providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA. 

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 Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015583-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015583-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005860-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINARTE ALVES MOREIRA (EXECUTADO)

STS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (AUTOR(A))

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (AUTOR(A))

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

AUTO POSTO G10 EIRELI (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

UNIK S.A. (REU)
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MACEDO & SOUZA LTDA (REU)

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

SINVAL PEREZ ZORATO (REU)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (REU)

Banco Safra S-A (REU)

COOPERCAL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS CACOAL 

LTDA (REU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REU)

CARGILL AGRICOLA S A (REU)

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

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA. (REU)

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(REU)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (REU)

OUTROS (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO INVISTA CF (REU)

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REU)

PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(REU)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

BANCO CARGILL SA (REU)

AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA. (REU)

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (REU)

CLEBER FIRMINO DA SILVA (REU)

RODRIGO COSTA FEITOSA (REU)

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA (REU)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (REU)

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (REU)

POSTO MANGUEIRAS LTDA (REU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB - TO1874-O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA BREDA MILANESE OAB - SP317673 (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

ABDIEL AFONSO FIGUEIRA OAB - RO3092-O (ADVOGADO(A))

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO(A))

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO(A))

GASTAO MEIRELLES PEREIRA OAB - SP130203 (ADVOGADO(A))

RUY MACHADO TAPIAS OAB - SP82900 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE QUEIROZ OAB - MG107929 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON OAB - MS6355 

(ADVOGADO(A))

TASSIANA CARVALHO AMADO OAB - MG133623 (ADVOGADO(A))

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO(A))

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

VIVIANE MENDES BRAGA OAB - TO2264 (ADVOGADO(A))

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

MARLUCIO BOMFIM TRINDADE OAB - SP154929 (ADVOGADO(A))

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205-O (ADVOGADO(A))

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTIANE PICCOLO BORTOLUSSO OAB - SP212598 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO JOSE FRACCAROLI MARTINS FONTES OAB - SP46905 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649-O 

(ADVOGADO(A))

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

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN OAB - PR76763 (ADVOGADO(A))

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES OAB - SP107950-O (ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS LEVADA POZZANI OAB - SP345284 (ADVOGADO(A))

MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES OAB - TO2265 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA OAB - SP271436 (ADVOGADO(A))

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI OAB - SP46095 (ADVOGADO(A))

PRISCILA APARECIDA ZAFFALON SANDI OAB - SP239471 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO(A))

TATIANA TEIXEIRA OAB - MT201849-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404-O (ADVOGADO(A))

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001211-72.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS 

LTDA., RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TREVISAN & 

SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: OUTROS, BANCO 

SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA S.A, ITAU UNIBANCO S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, CGMP - CENTRO DE 

GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PANTANEIRO ACESSORIOS 

LTDA - ME, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS 

LTDA - ME, GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP, RODRIGO COSTA FEITOSA, 

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS 

LTDA, DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA, ROTA OESTE VEICULOS LTDA, 

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA, 

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FABIANO & 

LOURENCO LTDA - ME, SINVAL PEREZ ZORATO, CLEBER FIRMINO DA 

SILVA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, MACEDO & SOUZA LTDA, 

BANCO BRADESCO, UNIK S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., BANCO DO 

BRASIL SA, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA., 

BANCO CARGILL SA, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., POSTO 

MANGUEIRAS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
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DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 

INVISTA CF, AUTO POSTO G10 EIRELI, COOPERCAL - COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES DE CARGAS CACOAL LTDA, CARGILL AGRICOLA S A, 

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA., BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A Vistos e examinados. 01 - Cuida-se de petição da 

recuperanda, onde requer a concessão de tutela de urgência para que 

seja determinada a suspensão da liminar deferida na ação de Busca e 

Apreensão nº 0015967-71.2017.8.16.0001, em trâmite perante a 16ª Vara 

Cível da Comarca de Curitiba/PR, movida pelo Banco Volvo S.A, tendo por 

objeto os caminhões listados em Id. 29135906. Defendeu que os veículos 

indicados são essenciais ao desenvolvimento das atividades das 

recuperandas, e que devem precisam ser mantidos na sua posse para 

que seja possível o cumprimento do plano de recuperação judicial 

aprovado. Pois bem. Inicialmente há que se consignar que situação 

semelhante já foi decidida nestes autos; e, naquela oportunidade, o pleito 

da recuperanda foi acolhido, dado o reconhecimento da essencialidade 

dos bens em voga (caminhões) para o desenvolvimento das atividades da 

recuperanda (transportadora) e o consequente cumprimento do plano de 

recuperação judicial. Deste modo, pertinente a transcrição do arrazoado 

traçado por este juízo naquela oportunidade. Leia-se na integralidade: 

“Vistos e examinados. Cuida-se de petição da recuperanda, postulando 

pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a sua 

manutenção na posse dos caminhões, reboques, semirreboques e imóveis 

que relacionou em Id. 16794790. Noticiou que o seu plano de recuperação 

judicial foi aprovado pela assembleia geral de credores realizada em 

21/11/2018, pondo fim ao prazo de blindagem; que, no entanto, os bens 

arrolados são essenciais ao desenvolvimento da sua atividade 

empresarial e indispensáveis para contribuir com o seu soerguimento, de 

modo que não podem ser retirados da sua posse antes do cumprimento do 

plano aprovado. Pugnou pela expedição de ofício aos juízos da Ação de 

Busca e Apreensão nº 1048706-95.2017.8.26.0100 (15ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo – SP - Banco J. Safra S.A) e Ação de Busca e 

Apreensão nº1048738-03.2017.8.26.0100 (35ª Vara Cível da Comarca de 

São Paulo – SP - Banco Safra S.A) para que suspendam a decisão que 

ordenou a busca e apreensão dos bens listados, bem como se abstenham 

de praticar qualquer ato de constrição com relação aos caminhões objeto 

das referidas ações. Requereu, ainda, que seja proferida decisão 

ordenando o recolhimento dos mandados e busca e apreensão e cartas 

precatórias eventualmente expedidas, bem como a retirada da restrição de 

circulação dos veículos objetos das ações supracitadas. Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. Pois bem. Inicialmente há que se ter em conta 

que a proibição de retirada dos bens de capital essenciais às atividades 

empresariais das recuperandas, objeto de alienação fiduciária, justifica-se 

apenas durante o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, 

conforme o disposto no art. 49, § 3 , da Lei nº 11.101/2005, tendo em vista 

que tal crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 

Contudo, como já assentado por este juízo em decisões anteriores 

proferidas em outros processos de recuperação judicial que por aqui 

tramitam, apesar da existência da regra supra citada, o próprio Superior 

Tribunal de Justiça, tem admitido a flexibilização desse prazo em alguns 

casos, com o intuito de manter o devedor fiduciário em recuperação 

judicial na posse do bem além dos 180 dias mencionados pela Lei 

11.101/2005. Desta feita, tem-se claro que o rigor do prazo de suspensão 

das ações e execuções pode ser mitigando, cabendo a sua ampliação em 

conformidade com as especificidades do caso concreto, sempre com 

vistas a homenagear-se o princípio máximo da preservação da empresa. 

Assim, uma vez deferido o processamento ou aprovado o plano de 

recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal 

de 180 dias. No caso dos autos, é nítido que o pedido da recuperanda 

comporta acolhimento, na medida em que a mesma é uma empresa de 

transportes e os caminhões alienados fiduciariamente representam grande 

parte de sua frota. Isto posto, é evidente que, se grande parte dos 

caminhões utilizados pela recuperanda para o desenvolvimento das suas 

atividades forem retirados da sua posse, o soerguimento da empresa 

estará drasticamente afetado, ainda que o plano de recuperação judicial 

aprovado venha a ser homologado, pois a captação de lucros será 

comprometida. O mesmo ocorre em relação aos imóveis que são sede da 

empresa. Justifica-se, pois, a manutenção da recuperanda na posse dos 

veículos (caminhões, carretas, reboques, semirreboques e imóvel onde 

funciona a sede da empresa) que destinam-se ao desenvolvimento da 

continuidade das suas atividades empresariais, ainda que objetos de 

alienação fiduciária, a fim de que seja homenageado o princípio da 

preservação da empresa. Nesse sentido, confira-se os seguintes 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 128 

DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 2. 

BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS 

ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM 

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. "Aplica-se a ressalva final contida 

no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a 

empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, 

quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais 

atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o 

Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). (...)”. (AgInt no AREsp 

966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016). “AGRAVO REGIMENTAL NO 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM 

RESERVA DE DOMÍNIO. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA SUBMISSÃO AOS EFEITOS 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Via de regra, o 

credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva 

de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º). 2. No caso dos autos, 

porém, o Juízo da Recuperação Judicial informa que o objeto da busca e 

apreensão em trâmite no Juízo Comum "são bens essenciais às atividades 

da Recuperanda". 3. Nos moldes da jurisprudência da eg. Segunda Seção 

desta Corte, demonstrado que o objeto do litígio envolve bens de capital 

essenciais à atividade empresarial, afasta-se a exceção contida no § 3º 

do art. 49 da Lei 11.101/2005, prevalecendo a exceção da exceção 

constante da parte final do mesmo dispositivo legal. 4. Agravo regimental 

desprovido”. (AgRg no RCD no CC 134.655/AL, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 03/11/2015). 

Nestes termos, com fulcro nas disposições dos artigos 47 e 49 da Lei 

11.101/2005, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a 

manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da 

devedora, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado em Id.16794790 , 

determinando a manutenção da recuperanda na posse dos bens listados 

no anexo da petição de Id. 16794790, até que se decida pela 

homologação, ou não, do plano de recuperação judicial. Expeçam-se os 

ofícios solicitados pela recuperanda, para que os juízos da Ação de 

Busca e Apreensão nº 1048706-95.2017.8.26.0100 (15ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo – SP - Banco J. Safra S.A) e Ação de Busca e 

Apreensão nº1048738-03.2017.8.26.0100 (35ª Vara Cível da Comarca de 

São Paulo – SP - Banco Safra S.A) suspendam a decisão que ordenou a 

busca e apreensão dos bens e se abstenham de praticar qualquer ato de 

constrição com relação aos caminhões objeto das referidas ações, até 

ulterior deliberação. Diligencie-se, igualmente, para o recolhimento dos 

mandados e busca e apreensão e cartas precatórias eventualmente 

expedidas, ficando seus cumprimentos suspensos até ulterior 

deliberação. Quanto ao pedido de retirada da restrição de circulação dos 

veículos objetos das ações supracitadas, hei por bem em postergar a sua 

apreciação para o momento da decisão em que será deliberado acerca da 

homologação, ou não, do plano de recuperação judicial aprovado. No mais, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se sobre os documentos referentes à assembleia geral de 

credores realizada, apresentados pelo administrador judicial em Id. 

16735728; bem como acerca do requerimento de homologação do plano 

de recuperação judicial e demais pedidos, formulado pela recuperanda em 

Id. 16794790. Registro que não se faz necessária a prévia intimação do 

administrador judicial para emitir seu parecer acerca da homologação (ou 

não) do plano de recuperação judicial, na medida em que a única análise 

do plano a ser realizada pelo Poder Judiciário diz respeito aos aspectos de 

estrita legalidade, sobre os quais tem competência para se pronunciar 

apenas o Ministério Público (fiscal da lei e defensor do interesse público) e 

o próprio Juiz. A valoração da viabilidade econômico-financeira das 

empresas ou do plano de recuperação judicial por elas apresentado é 
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matéria da exclusiva competência da assembleia geral de credores. 

Assim, não se justifica a intimação do administrador judicial para emitir 

parecer sobre a homologação do plano de recuperação judicial ou 

fornecer dados a respeito da consistência econômica da recuperanda. 

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência: “AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 548.859 - MS (2014/0173816-9) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO 

APROVADO. ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS 

LEGAIS. PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES E DA REALIZAÇÃO 

DA ASSEMBLEIA GERAL. ASSEGURADO O DIREITO DE EXPRESSÃO E 

VOTO NA ASSEMBLEIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 

07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. (...). 02. 

Não se admite que o Poder Judiciário analise o mérito do plano de 

recuperação judicial aprovado com a observância aos quóruns previstos 

no artigo 45 da Lei nº 11.101/05 para afirmar que os encargos moratórios, 

as garantias e os prazos de carência ou de pagamento são abusivos. A 

decisão da assembleia geral é soberana, restringindo-se o exame do juiz 

aos aspectos de estrita legalidade. Recurso conhecido e não provido" 

(e-STJ fl. 2.222). (...) Ocorre que a diligência requerida é desnecessária 

ao julgamento do agravo de instrumento. Isso porque a valoração da 

viabilidade econômico-financeira das empresas ou do plano de 

recuperação judicial por elas apresentado é matéria da exclusiva 

competência da assembleia geral de credores. Não é por outra razão que 

a Lei nº 11.101/05 não confere ao juiz poderes instrutórios para verificar a 

pertinência ou não da recuperação judicial, ao mesmo tempo em que 

assegura aos credores acesso aos dados econômicos e financeiros do 

plano (art. 53). O laudo pericial apresentado pelos agravantes pode, 

eventualmente, servir de respaldo para suas alegações de nulidade do 

plano de recuperação judicial. Porém, não justifica a intimação do 

administrador judicial para fornecer dados a respeito da consistência 

econômica das agravadas. Desse modo, indefiro o requerimento de f. 

2159/2164. (...)”. (STJ - AREsp: 548859 MS 2014/0173816-9, Relator: 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 

19/10/2016). “TJ-MS - Agravo de Instrumento AI 40110300320138120000 

MS 4011030-03.2013.8.12.0000 (TJ-MS) - Data de publicação: 22/04/2014 

- Ementa: E M E N T A-AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES - QUÓRUM LEGAL ATENDIDO - JUÍZO DE 

LEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O 

MÉRITO DA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. Não há como o Poder Judiciário 

analisar o mérito do plano de recuperação judicial aprovado pelos quoruns 

previstos no artigo 45 da Lei nº 11.101/05 para afirmar que os encargos 

moratórios, as garantias e os prazos de carência ou de pagamento são 

abusivos. A decisão da assembleia geral é soberana, restringindo-se o 

exame do juiz aos aspectos de estrita legalidade. Recurso conhecido e 

não provido.”. Destaco o Enunciado da Jornada de Direito Comercial nº 44: 

"A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos 

credores está sujeita ao controle judicial de legalidade". Por tais razões, 

devendo ser realizado o controle da legalidade do plano de recuperação 

judicial apresentado pela recuperanda, impõe-se a colheita do parecer do 

Ministério Público, por ser este o fiscal da lei. Isto posto, determino que 

seja dada vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da homologação (ou não) do plano de recuperação 

judicial. Após a manifestação ministerial, tornem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

atentando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 11.101/2005”. (Id. 

16799612). Portanto, como já assentado nos autos, a recuperanda deve 

ser mantida na posse dos caminhões que são essenciais ao 

desenvolvimento de suas atividades, mesmo que tenham por objeto 

contratos de alienação fiduciária, haja vista a necessidade de se viabilizar 

o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado e, 

consequentemente, resguardar-se o princípio da preservação da 

empresa. De valia consignar, ainda, que a decisão supra mencionada foi 

alvo de dois recursos de Agravo de Instrumento (1007401-26.2018 e 

1009438-26.2018), tendo sido confirmada em ambos. Colaciono, a título de 

exemplificação: “(...) Pois bem. Nos termos da lei 11.101/05, a empresa 

devedora tem o direito de permanecer na posse dos bens objeto de 

alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por serem estes 

essenciais às suas atividades (artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005), no 

período de 180 dias da decretação da falência ou do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, conforme previsão do parágrafo 

4.º, do artigo 6.º, da referida lei. Todavia, segundo a jurisprudência do 

STJ, o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6.º, § 4.º, da 

LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das 

demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também 

encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo 

é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital 

essenciais à atividade na posse da recuperanda, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO 

BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. 

Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 

24/03/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a 

ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1660893/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/08/2017). Assim, após o decurso do prazo de blindagem, havendo 

a comprovação da essencialidade do bem às atividades da empresa 

recuperanda, poderá não ocorrer a retomada da tramitação das ações 

que visem a retomada ou a expropriação. Na hipótese, verifica-se que os 

créditos do Agravante são, de fato, contratos com garantia de alienação 

fiduciária, no entanto, de bens móveis (veículos) que, ao que tudo indica, 

possuem total identidade com a atividade exercida pela Agravada que é 

transportadora. Dessa forma, conclui-se que ficou demonstrada a 

essencialidade dos bens dados em garantia, razão pela qual deve ser 

mantida a decisão agravada. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – 

PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou no sentido de “O mero decurso do prazo de 180 dias previsto 

no art. 6º, §4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a 

retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a 

suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele 

diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a 

manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da 

recuperanda.” (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em Num. 5556657 - 13/12/2016, DJe 

19/12/2016) (AGRAVO DE INSTRUMENTO , PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – CREDOR 

FIDUCIÁRIO – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA 

RECUPERANDA – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E 

DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – EXCEÇÃO AO DISPOSTO NO § 3º, 

ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/05 – RECURSO PROVIDO. A recuperação 

judicial se trata de um favor creditício, no qual deve prevalecer o princípio 

da relevância do interesse dos credores, ou seja, a vontade destes, deve 

ser majoritária no sentido de que o custo individual a ser suportado por 

eles seja menor do que o benefício social que advirá à coletividade, 

preservando com isso a atividade empresarial A Corte Superior 

recentemente pacificou o entendimento de que, em determinados casos, 

há peculiaridades que recomendam excepcionar a regra, determinando a 
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proibição da venda ou retirada dos bens considerados essenciais à 

atividade da empresa que se encontra em recuperação judicial, mesmo 

após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos bens 

objeto de propriedade fiduciária. (AI 92925/2016, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017). 

À guisa de finalização, calha à oportunidade transcrever o arremate dado 

pelo ilustre membro do parquet, atuante na segunda instância, em seu 

judicioso parecer: Com efeito, caso dos autos mostra-se prudente a 

manutenção dos bens móveis na posse da recuperanda, pois tais veículos 

foram considerados essenciais a atividade desenvolvida pelas empresas, 

de forma que a sua retirada enseja risco de prejuízos à própria 

recuperação. Há notícia nos autos de que basicamente metade da frota de 

transporte é composta por veículos financiados em contratos com garantia 

fiduciária, o que torna evidente o risco. Portanto, cabe ao juízo universal 

avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da Recuperanda, de 

forma que o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6.º, § 4.º, 

da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das 

demandas movidas contra o devedor. Diante dessas considerações, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete 568 da Súmula do 

STJ e mantenho intacta a decisão objurgada. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2019. Desª. Clarice Claudino da Silva Relatora”. 

(SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

N.º 1009438-26.2018.8.11.0000 - AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A. 

- AGRAVADO: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA.) Nesse 

contexto, tendo em conta os fundamentos que sustentaram as decisões 

acima mencionadas; e restando inconteste nos autos a essencialidade 

dos veículos descritos na petição de Id. 29135906 e a necessidade da 

manutenção dos mesmos na posse da recuperanda para que esta possa 

dar continuidade às suas atividades empresariais e cumprir o plano de 

recuperação judicial aprovado, DEFIRO os requerimentos formulados pela 

recuperanda. Isto posto, DECLARO A ESSENCIALIDADE dos caminhões 

listados pela recuperanda na petição de Id. 29135906 e DETERMINO que 

ditos bens permaneçam na posse da recuperanda. Em consequência, 

DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Ação de Busca e Apreensão nº 

0015967-71.2017.8.16.0001, em trâmite perante a 16ª Vara Cível da 

Comarca de Curitiba/PR, para que providencie a imediata suspensão do 

cumprimento da decisão que deferiu a busca e apreensão dos bens objeto 

da lide, com o recolhimento de mandados e busca e apreensão e/ou 

cartas precatórias eventualmente expedidas; bem como a retirada das 

restrições de circulação que tenham sido inseridas sobre os veículos. 02 

– Providencie-se a intimação da recuperanda para que, no prazo de 10 

dias, preste os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público em Id. 

29059902. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001211-72.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS 

LTDA., RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TREVISAN & 

SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: OUTROS, BANCO 

SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA S.A, ITAU UNIBANCO S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, CGMP - CENTRO DE 

GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PANTANEIRO ACESSORIOS 

LTDA - ME, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS 

LTDA - ME, GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP, RODRIGO COSTA FEITOSA, 

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA, FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS 

LTDA, DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA, ROTA OESTE VEICULOS LTDA, 

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA, 

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FABIANO & 

LOURENCO LTDA - ME, SINVAL PEREZ ZORATO, CLEBER FIRMINO DA 

SILVA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, MACEDO & SOUZA LTDA, 

BANCO BRADESCO, UNIK S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., BANCO DO 

BRASIL SA, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA., 

BANCO CARGILL SA, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., POSTO 

MANGUEIRAS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 

INVISTA CF, AUTO POSTO G10 EIRELI, COOPERCAL - COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES DE CARGAS CACOAL LTDA, CARGILL AGRICOLA S A, 

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA., BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A Vistos e examinados. 01 - Cuida-se de petição da 

recuperanda, onde requer a concessão de tutela de urgência para que 

seja determinada a suspensão da liminar deferida na ação de Busca e 

Apreensão nº 0015967-71.2017.8.16.0001, em trâmite perante a 16ª Vara 

Cível da Comarca de Curitiba/PR, movida pelo Banco Volvo S.A, tendo por 

objeto os caminhões listados em Id. 29135906. Defendeu que os veículos 

indicados são essenciais ao desenvolvimento das atividades das 

recuperandas, e que devem precisam ser mantidos na sua posse para 

que seja possível o cumprimento do plano de recuperação judicial 

aprovado. Pois bem. Inicialmente há que se consignar que situação 

semelhante já foi decidida nestes autos; e, naquela oportunidade, o pleito 

da recuperanda foi acolhido, dado o reconhecimento da essencialidade 

dos bens em voga (caminhões) para o desenvolvimento das atividades da 

recuperanda (transportadora) e o consequente cumprimento do plano de 

recuperação judicial. Deste modo, pertinente a transcrição do arrazoado 

traçado por este juízo naquela oportunidade. Leia-se na integralidade: 

“Vistos e examinados. Cuida-se de petição da recuperanda, postulando 

pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a sua 

manutenção na posse dos caminhões, reboques, semirreboques e imóveis 

que relacionou em Id. 16794790. Noticiou que o seu plano de recuperação 

judicial foi aprovado pela assembleia geral de credores realizada em 

21/11/2018, pondo fim ao prazo de blindagem; que, no entanto, os bens 

arrolados são essenciais ao desenvolvimento da sua atividade 

empresarial e indispensáveis para contribuir com o seu soerguimento, de 

modo que não podem ser retirados da sua posse antes do cumprimento do 

plano aprovado. Pugnou pela expedição de ofício aos juízos da Ação de 

Busca e Apreensão nº 1048706-95.2017.8.26.0100 (15ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo – SP - Banco J. Safra S.A) e Ação de Busca e 

Apreensão nº1048738-03.2017.8.26.0100 (35ª Vara Cível da Comarca de 

São Paulo – SP - Banco Safra S.A) para que suspendam a decisão que 

ordenou a busca e apreensão dos bens listados, bem como se abstenham 

de praticar qualquer ato de constrição com relação aos caminhões objeto 

das referidas ações. Requereu, ainda, que seja proferida decisão 

ordenando o recolhimento dos mandados e busca e apreensão e cartas 

precatórias eventualmente expedidas, bem como a retirada da restrição de 

circulação dos veículos objetos das ações supracitadas. Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. Pois bem. Inicialmente há que se ter em conta 

que a proibição de retirada dos bens de capital essenciais às atividades 

empresariais das recuperandas, objeto de alienação fiduciária, justifica-se 

apenas durante o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, 

conforme o disposto no art. 49, § 3 , da Lei nº 11.101/2005, tendo em vista 

que tal crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 

Contudo, como já assentado por este juízo em decisões anteriores 

proferidas em outros processos de recuperação judicial que por aqui 

tramitam, apesar da existência da regra supra citada, o próprio Superior 

Tribunal de Justiça, tem admitido a flexibilização desse prazo em alguns 

casos, com o intuito de manter o devedor fiduciário em recuperação 

judicial na posse do bem além dos 180 dias mencionados pela Lei 

11.101/2005. Desta feita, tem-se claro que o rigor do prazo de suspensão 

das ações e execuções pode ser mitigando, cabendo a sua ampliação em 

conformidade com as especificidades do caso concreto, sempre com 

vistas a homenagear-se o princípio máximo da preservação da empresa. 

Assim, uma vez deferido o processamento ou aprovado o plano de 

recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal 

de 180 dias. No caso dos autos, é nítido que o pedido da recuperanda 

comporta acolhimento, na medida em que a mesma é uma empresa de 

transportes e os caminhões alienados fiduciariamente representam grande 

parte de sua frota. Isto posto, é evidente que, se grande parte dos 

caminhões utilizados pela recuperanda para o desenvolvimento das suas 

atividades forem retirados da sua posse, o soerguimento da empresa 

estará drasticamente afetado, ainda que o plano de recuperação judicial 

aprovado venha a ser homologado, pois a captação de lucros será 

comprometida. O mesmo ocorre em relação aos imóveis que são sede da 

empresa. Justifica-se, pois, a manutenção da recuperanda na posse dos 

veículos (caminhões, carretas, reboques, semirreboques e imóvel onde 

funciona a sede da empresa) que destinam-se ao desenvolvimento da 

continuidade das suas atividades empresariais, ainda que objetos de 

alienação fiduciária, a fim de que seja homenageado o princípio da 

preservação da empresa. Nesse sentido, confira-se os seguintes 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO 
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 128 

DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 2. 

BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS 

ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM 

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. "Aplica-se a ressalva final contida 

no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a 

empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, 

quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais 

atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o 

Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). (...)”. (AgInt no AREsp 

966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016). “AGRAVO REGIMENTAL NO 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM 

RESERVA DE DOMÍNIO. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA SUBMISSÃO AOS EFEITOS 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Via de regra, o 

credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva 

de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º). 2. No caso dos autos, 

porém, o Juízo da Recuperação Judicial informa que o objeto da busca e 

apreensão em trâmite no Juízo Comum "são bens essenciais às atividades 

da Recuperanda". 3. Nos moldes da jurisprudência da eg. Segunda Seção 

desta Corte, demonstrado que o objeto do litígio envolve bens de capital 

essenciais à atividade empresarial, afasta-se a exceção contida no § 3º 

do art. 49 da Lei 11.101/2005, prevalecendo a exceção da exceção 

constante da parte final do mesmo dispositivo legal. 4. Agravo regimental 

desprovido”. (AgRg no RCD no CC 134.655/AL, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 03/11/2015). 

Nestes termos, com fulcro nas disposições dos artigos 47 e 49 da Lei 

11.101/2005, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a 

manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da 

devedora, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado em Id.16794790 , 

determinando a manutenção da recuperanda na posse dos bens listados 

no anexo da petição de Id. 16794790, até que se decida pela 

homologação, ou não, do plano de recuperação judicial. Expeçam-se os 

ofícios solicitados pela recuperanda, para que os juízos da Ação de 

Busca e Apreensão nº 1048706-95.2017.8.26.0100 (15ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo – SP - Banco J. Safra S.A) e Ação de Busca e 

Apreensão nº1048738-03.2017.8.26.0100 (35ª Vara Cível da Comarca de 

São Paulo – SP - Banco Safra S.A) suspendam a decisão que ordenou a 

busca e apreensão dos bens e se abstenham de praticar qualquer ato de 

constrição com relação aos caminhões objeto das referidas ações, até 

ulterior deliberação. Diligencie-se, igualmente, para o recolhimento dos 

mandados e busca e apreensão e cartas precatórias eventualmente 

expedidas, ficando seus cumprimentos suspensos até ulterior 

deliberação. Quanto ao pedido de retirada da restrição de circulação dos 

veículos objetos das ações supracitadas, hei por bem em postergar a sua 

apreciação para o momento da decisão em que será deliberado acerca da 

homologação, ou não, do plano de recuperação judicial aprovado. No mais, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se sobre os documentos referentes à assembleia geral de 

credores realizada, apresentados pelo administrador judicial em Id. 

16735728; bem como acerca do requerimento de homologação do plano 

de recuperação judicial e demais pedidos, formulado pela recuperanda em 

Id. 16794790. Registro que não se faz necessária a prévia intimação do 

administrador judicial para emitir seu parecer acerca da homologação (ou 

não) do plano de recuperação judicial, na medida em que a única análise 

do plano a ser realizada pelo Poder Judiciário diz respeito aos aspectos de 

estrita legalidade, sobre os quais tem competência para se pronunciar 

apenas o Ministério Público (fiscal da lei e defensor do interesse público) e 

o próprio Juiz. A valoração da viabilidade econômico-financeira das 

empresas ou do plano de recuperação judicial por elas apresentado é 

matéria da exclusiva competência da assembleia geral de credores. 

Assim, não se justifica a intimação do administrador judicial para emitir 

parecer sobre a homologação do plano de recuperação judicial ou 

fornecer dados a respeito da consistência econômica da recuperanda. 

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência: “AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 548.859 - MS (2014/0173816-9) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO 

APROVADO. ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS 

LEGAIS. PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES E DA REALIZAÇÃO 

DA ASSEMBLEIA GERAL. ASSEGURADO O DIREITO DE EXPRESSÃO E 

VOTO NA ASSEMBLEIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 

07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. (...). 02. 

Não se admite que o Poder Judiciário analise o mérito do plano de 

recuperação judicial aprovado com a observância aos quóruns previstos 

no artigo 45 da Lei nº 11.101/05 para afirmar que os encargos moratórios, 

as garantias e os prazos de carência ou de pagamento são abusivos. A 

decisão da assembleia geral é soberana, restringindo-se o exame do juiz 

aos aspectos de estrita legalidade. Recurso conhecido e não provido" 

(e-STJ fl. 2.222). (...) Ocorre que a diligência requerida é desnecessária 

ao julgamento do agravo de instrumento. Isso porque a valoração da 

viabilidade econômico-financeira das empresas ou do plano de 

recuperação judicial por elas apresentado é matéria da exclusiva 

competência da assembleia geral de credores. Não é por outra razão que 

a Lei nº 11.101/05 não confere ao juiz poderes instrutórios para verificar a 

pertinência ou não da recuperação judicial, ao mesmo tempo em que 

assegura aos credores acesso aos dados econômicos e financeiros do 

plano (art. 53). O laudo pericial apresentado pelos agravantes pode, 

eventualmente, servir de respaldo para suas alegações de nulidade do 

plano de recuperação judicial. Porém, não justifica a intimação do 

administrador judicial para fornecer dados a respeito da consistência 

econômica das agravadas. Desse modo, indefiro o requerimento de f. 

2159/2164. (...)”. (STJ - AREsp: 548859 MS 2014/0173816-9, Relator: 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 

19/10/2016). “TJ-MS - Agravo de Instrumento AI 40110300320138120000 

MS 4011030-03.2013.8.12.0000 (TJ-MS) - Data de publicação: 22/04/2014 

- Ementa: E M E N T A-AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES - QUÓRUM LEGAL ATENDIDO - JUÍZO DE 

LEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O 

MÉRITO DA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. Não há como o Poder Judiciário 

analisar o mérito do plano de recuperação judicial aprovado pelos quoruns 

previstos no artigo 45 da Lei nº 11.101/05 para afirmar que os encargos 

moratórios, as garantias e os prazos de carência ou de pagamento são 

abusivos. A decisão da assembleia geral é soberana, restringindo-se o 

exame do juiz aos aspectos de estrita legalidade. Recurso conhecido e 

não provido.”. Destaco o Enunciado da Jornada de Direito Comercial nº 44: 

"A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos 

credores está sujeita ao controle judicial de legalidade". Por tais razões, 

devendo ser realizado o controle da legalidade do plano de recuperação 

judicial apresentado pela recuperanda, impõe-se a colheita do parecer do 

Ministério Público, por ser este o fiscal da lei. Isto posto, determino que 

seja dada vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da homologação (ou não) do plano de recuperação 

judicial. Após a manifestação ministerial, tornem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

atentando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 11.101/2005”. (Id. 

16799612). Portanto, como já assentado nos autos, a recuperanda deve 

ser mantida na posse dos caminhões que são essenciais ao 

desenvolvimento de suas atividades, mesmo que tenham por objeto 

contratos de alienação fiduciária, haja vista a necessidade de se viabilizar 

o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado e, 

consequentemente, resguardar-se o princípio da preservação da 

empresa. De valia consignar, ainda, que a decisão supra mencionada foi 

alvo de dois recursos de Agravo de Instrumento (1007401-26.2018 e 

1009438-26.2018), tendo sido confirmada em ambos. Colaciono, a título de 

exemplificação: “(...) Pois bem. Nos termos da lei 11.101/05, a empresa 

devedora tem o direito de permanecer na posse dos bens objeto de 

alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por serem estes 

essenciais às suas atividades (artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005), no 

período de 180 dias da decretação da falência ou do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, conforme previsão do parágrafo 
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4.º, do artigo 6.º, da referida lei. Todavia, segundo a jurisprudência do 

STJ, o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6.º, § 4.º, da 

LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das 

demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também 

encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo 

é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital 

essenciais à atividade na posse da recuperanda, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO 

BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. 

Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 

24/03/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a 

ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1660893/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/08/2017). Assim, após o decurso do prazo de blindagem, havendo 

a comprovação da essencialidade do bem às atividades da empresa 

recuperanda, poderá não ocorrer a retomada da tramitação das ações 

que visem a retomada ou a expropriação. Na hipótese, verifica-se que os 

créditos do Agravante são, de fato, contratos com garantia de alienação 

fiduciária, no entanto, de bens móveis (veículos) que, ao que tudo indica, 

possuem total identidade com a atividade exercida pela Agravada que é 

transportadora. Dessa forma, conclui-se que ficou demonstrada a 

essencialidade dos bens dados em garantia, razão pela qual deve ser 

mantida a decisão agravada. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – 

PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou no sentido de “O mero decurso do prazo de 180 dias previsto 

no art. 6º, §4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a 

retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a 

suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele 

diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a 

manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da 

recuperanda.” (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em Num. 5556657 - 13/12/2016, DJe 

19/12/2016) (AGRAVO DE INSTRUMENTO , PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – CREDOR 

FIDUCIÁRIO – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA 

RECUPERANDA – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E 

DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – EXCEÇÃO AO DISPOSTO NO § 3º, 

ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/05 – RECURSO PROVIDO. A recuperação 

judicial se trata de um favor creditício, no qual deve prevalecer o princípio 

da relevância do interesse dos credores, ou seja, a vontade destes, deve 

ser majoritária no sentido de que o custo individual a ser suportado por 

eles seja menor do que o benefício social que advirá à coletividade, 

preservando com isso a atividade empresarial A Corte Superior 

recentemente pacificou o entendimento de que, em determinados casos, 

há peculiaridades que recomendam excepcionar a regra, determinando a 

proibição da venda ou retirada dos bens considerados essenciais à 

atividade da empresa que se encontra em recuperação judicial, mesmo 

após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos bens 

objeto de propriedade fiduciária. (AI 92925/2016, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017). 

À guisa de finalização, calha à oportunidade transcrever o arremate dado 

pelo ilustre membro do parquet, atuante na segunda instância, em seu 

judicioso parecer: Com efeito, caso dos autos mostra-se prudente a 

manutenção dos bens móveis na posse da recuperanda, pois tais veículos 

foram considerados essenciais a atividade desenvolvida pelas empresas, 

de forma que a sua retirada enseja risco de prejuízos à própria 

recuperação. Há notícia nos autos de que basicamente metade da frota de 

transporte é composta por veículos financiados em contratos com garantia 

fiduciária, o que torna evidente o risco. Portanto, cabe ao juízo universal 

avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da Recuperanda, de 

forma que o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6.º, § 4.º, 

da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das 

demandas movidas contra o devedor. Diante dessas considerações, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete 568 da Súmula do 

STJ e mantenho intacta a decisão objurgada. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2019. Desª. Clarice Claudino da Silva Relatora”. 

(SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

N.º 1009438-26.2018.8.11.0000 - AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A. 

- AGRAVADO: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA.) Nesse 

contexto, tendo em conta os fundamentos que sustentaram as decisões 

acima mencionadas; e restando inconteste nos autos a essencialidade 

dos veículos descritos na petição de Id. 29135906 e a necessidade da 

manutenção dos mesmos na posse da recuperanda para que esta possa 

dar continuidade às suas atividades empresariais e cumprir o plano de 

recuperação judicial aprovado, DEFIRO os requerimentos formulados pela 

recuperanda. Isto posto, DECLARO A ESSENCIALIDADE dos caminhões 

listados pela recuperanda na petição de Id. 29135906 e DETERMINO que 

ditos bens permaneçam na posse da recuperanda. Em consequência, 

DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Ação de Busca e Apreensão nº 

0015967-71.2017.8.16.0001, em trâmite perante a 16ª Vara Cível da 

Comarca de Curitiba/PR, para que providencie a imediata suspensão do 

cumprimento da decisão que deferiu a busca e apreensão dos bens objeto 

da lide, com o recolhimento de mandados e busca e apreensão e/ou 

cartas precatórias eventualmente expedidas; bem como a retirada das 

restrições de circulação que tenham sido inseridas sobre os veículos. 02 

– Providencie-se a intimação da recuperanda para que, no prazo de 10 

dias, preste os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público em Id. 

29059902. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito
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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: 18/05/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1002282-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA LUCIA 

PEREIRA DA SILVA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002288-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER PAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002288-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IZABEL XAVIER 

PAIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA MOREIRA FERRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002293-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA VITORIA 

MOREIRA FERRON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002295-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAMELA 

CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002298-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002298-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONALDO 

CORREIA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI CRISOSTOMO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002299-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSINEI 

CRISOSTOMO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002272-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON SODRE DA SILVA DINIZ OAB - AP2217 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011070-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JAIRO FERREIRA DUARTE (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))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29231287) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 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: 1011818-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011060-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIONOR GOMES DE MATOS (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 29234426) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 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: 1011041-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SINEI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(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 29239144) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 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: 1002310-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CAVALCANTE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002310-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WANESSA 

CAVALCANTE RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA 

GIOVANA RODRIGUES CARDOSO POLO PASSIVO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SPILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1002311-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE PAULO 

SPILA 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: 19/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011843-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIS BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CAIXETA DORNELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002312-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MATHEUS 

CAIXETA DORNELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALES PASSOS 

DE ALMEIDA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011849-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR DA SILVA LIMA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH PROCESSO n. 

1011849-96.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.207,25 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSEMIR DA SILVA 

LIMA AMARAL Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 01233, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-030 POLO PASSIVO: Nome: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 

12901, BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-000 

Senhor(a): REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, 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 descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA 

DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 14:40. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. RONDONÓPOLIS, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011849-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR DA SILVA LIMA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011854-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA SARA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011860-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THANILIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002317-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1002317-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VICENTE DE 

PAULO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002319-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1002319-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VICENTE DE 

PAULO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROBSON MAGALHAES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESLER ROBERTO BENEVENUTO (REQUERIDO)

CENTRO OESTE EMBALAGENS EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002327-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAURO ROBSON 

MAGALHAES DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: CENTRO OESTE EMBALAGENS 

EIRELI 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: 20/05/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002346-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELLY RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002346-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CIBELLY 

RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA 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: 20/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011874-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARY ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011874-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARY ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH PROCESSO n. 

1011874-12.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.101,55 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSIMARY ALVES 

DA CUNHA Endereço: Rua X, S/N, Loteamento Residencial Juscelino 

Ferreira de Farias, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78736-532 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de Deus, 

s/n, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, 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 descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 15:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. RONDONÓPOLIS, 14 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 
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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: 1002349-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002349-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: ISAIAS TEIXEIRA DA SILVA 

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: 21/05/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002353-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 

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: 21/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012716-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 27961581) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 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: 1014966-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ORMONDE PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAIVA BOROTTA OAB - MT23181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 

27583430), indicando o atual endereço do requerido, ou postulando o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014064-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERBERT GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28000087), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013983-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE NARCIZO ALCANTARA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. MANHONI - CONFECCOES - EIRELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte 

autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução da 

correspondência (ID 28001960), indicando o atual e correto endereço da 

requerida ou postulando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PEREIRA DOS REIS (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. 1002374-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOELMA 

PEREIRA DOS REIS 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015203-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28023971) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 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: 1001586-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012536-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 26385820) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos, para 

intimar a parte autora para, em dez dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 de janeiro de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014018-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES DE SOUSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LENITA BARBOZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

ZILMA EURIPEDES DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28341144) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014075-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA DE SOUZA PEREIRA NOVAES (REQUERENTE)

MARIA JOSE GONCALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28052947) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 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: 1016156-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28062666) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 14 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: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015945-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015945-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE BORGES SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Cuida-se de processo cível em trâmite neste 

Juizado Especial, em que a parte autora noticia o descumprimento de tutela 

provisória de urgência deferida. Pois bem. Os documentos nos autos 

comprovam que a parte autora está acometida pela doença descrita na 

inicial; que a parte autora não dispõe de verba pessoal e familiar para 

arcar com os custos respectivos; que a situação é grave e que o 

Município de Rondonópolis, permanecera inerte, embora devidamente 

intimado para cumprir determinação deste juízo. Assim, deve ser deferido 

o pedido de bloqueio de valores suficientes na conta do Município de 

Rondonópolis para garantir o exato atendimento da determinação deste 

Juízo, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa 

humana e do direito à vida e à saúde, possibilitando à parte requerente, a 

realização do procedimento médico demandado. Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 497 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido e, em consequência, DETERMINO O IMEDIATO BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS que forem encontrados na conta corrente do 

Município de Rondonópolis, no valor de R$1.343,16 (mil trezentos e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos), consoante orçamento 

juntado nos autos, via Sistema Bacenjud. Feito o bloqueio, intime-se, pela 

via mais rápida o Município de Rondonópolis, por meio de sua 

Procuradoria, para dar-lhe conhecimento da realização da constrição, 

oportunizando, de modo mais célere e transparente, o cumprimento da 

medida judicial com a realização do procedimento médico demandado, 

conforme descrito na inicial, tornando, assim, desnecessário o repasse da 
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verba pública a ser bloqueada. Restando frutífera a tentativa de bloqueio e 

não sendo comprovado o custeio do procedimento médico demandado em 

desfavor do Município de Rondonópolis, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, desde já, determino a transferência do respectivo valor para a 

Conta Única do Eg. Tribunal de Justiça, vinculando aos presentes autos. 

Em seguida, seja efetivada transferência e colocando à disposição da 

parte requerente, mediante repasse direto à instituição hospitalar ou clínica 

que realizará o procedimento médico objeto da lide. Consigno que a 

referida quantia deverá ser utilizada, exclusivamente, para o custeio o 

procedimento médico descrito na exordial em favor da paciente ora autora, 

o que deverá ser comprovado nos autos nos 10 (dez) dias subsequentes 

à transferência do valor para a conta bancária indicada, sob pena de 

suspensão da medida, bem como, responsabilização, nos termos da Lei. 

Intime-se, com urgência, desta decisão, a Procuradoria-Geral do Município 

de Rondonópolis e a ilustre Procuradora da parte autora/paciente, nada 

impedindo que o Poder Público dê o imediato atendimento à parte 

autora/paciente, antes mesmo da liberação do valor. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015851-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FLORENCA DE SOUZA CONSTANTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015851-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOELMA FLORENCA DE SOUZA CONSTANTINO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Cuida-se de 

processo cível em trâmite neste Juizado Especial, em que a parte autora 

noticia o descumprimento de tutela provisória de urgência deferida. Pois 

bem. Os documentos nos autos comprovam que a parte autora está 

acometida pela doença descrita na inicial; que a parte autora não dispõe 

de verba pessoal e familiar para arcar com os custos respectivos; que a 

situação é grave e que o Município de Rondonópolis, permanecera inerte, 

embora devidamente intimado para cumprir determinação deste juízo. 

Assim, deve ser deferido o pedido de bloqueio de valores suficientes na 

conta do Município de Rondonópolis para garantir o exato atendimento da 

determinação deste Juízo, como meio de concretizar o princípio da 

dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, possibilitando à 

parte requerente, a realização do procedimento médico demandado. Por 

tais considerações, considerando o disposto no art. 497 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido e, em consequência, DETERMINO O 

IMEDIATO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS que forem encontrados na 

conta corrente do Município de Rondonópolis, no valor de R$836,44 

(oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), consoante 

orçamento juntado nos autos, via Sistema Bacenjud. Feito o bloqueio, 

intime-se, pela via mais rápida o Município de Rondonópolis, por meio de 

sua Procuradoria, para dar-lhe conhecimento da realização da constrição, 

oportunizando, de modo mais célere e transparente, o cumprimento da 

medida judicial com a realização do procedimento médico demandado, 

conforme descrito na inicial, tornando, assim, desnecessário o repasse da 

verba pública a ser bloqueada. Restando frutífera a tentativa de bloqueio e 

não sendo comprovado o custeio do procedimento médico demandado em 

desfavor do Município de Rondonópolis, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, desde já, determino a transferência do respectivo valor para a 

Conta Única do Eg. Tribunal de Justiça, vinculando aos presentes autos. 

Em seguida, seja efetivada transferência e colocando à disposição da 

parte requerente, mediante repasse direto à instituição hospitalar ou clínica 

que realizará o procedimento médico objeto da lide. Consigno que a 

referida quantia deverá ser utilizada, exclusivamente, para o custeio o 

procedimento médico descrito na exordial em favor da paciente ora autora, 

o que deverá ser comprovado nos autos nos 10 (dez) dias subsequentes 

à transferência do valor para a conta bancária indicada, sob pena de 

suspensão da medida, bem como, responsabilização, nos termos da Lei. 

Intime-se, com urgência, desta decisão, a Procuradoria-Geral do Município 

de Rondonópolis e a ilustre Procuradora da parte autora/paciente, nada 

impedindo que o Poder Público dê o imediato atendimento à parte 

autora/paciente, antes mesmo da liberação do valor. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013644-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013644-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Cuida-se de processo cível em trâmite neste 

Juizado Especial, em que a parte autora noticia o descumprimento de tutela 

provisória de urgência deferida. Pois bem. Os documentos nos autos 

comprovam que a parte autora está acometida pela doença descrita na 

inicial; que a parte autora não dispõe de verba pessoal e familiar para 

arcar com os custos respectivos; que a situação é grave e que o 

Município de Rondonópolis, permanecera inerte, embora devidamente 

intimado para cumprir determinação deste juízo. Assim, deve ser deferido 

o pedido de bloqueio de valores suficientes na conta do Município de 

Rondonópolis para garantir o exato atendimento da determinação deste 

Juízo, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa 

humana e do direito à vida e à saúde, possibilitando à parte requerente, a 

realização do procedimento médico demandado. Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 497 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido e, em consequência, DETERMINO O IMEDIATO BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS que forem encontrados na conta corrente do 

Município de Rondonópolis, no valor de R$1.999,84 (mil novecentos e 

noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), consoante orçamento 

juntado nos autos, via Sistema Bacenjud. Feito o bloqueio, intime-se, pela 

via mais rápida o Município de Rondonópolis, por meio de sua 

Procuradoria, para dar-lhe conhecimento da realização da constrição, 

oportunizando, de modo mais célere e transparente, o cumprimento da 

medida judicial com a realização do procedimento médico demandado, 

conforme descrito na inicial, tornando, assim, desnecessário o repasse da 

verba pública a ser bloqueada. Restando frutífera a tentativa de bloqueio e 

não sendo comprovado o custeio do procedimento médico demandado em 

desfavor do Município de Rondonópolis, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, desde já, determino a transferência do respectivo valor para a 

Conta Única do Eg. Tribunal de Justiça, vinculando aos presentes autos. 

Em seguida, seja efetivada transferência e colocando à disposição da 

parte requerente, mediante repasse direto à instituição hospitalar ou clínica 

que realizará o procedimento médico objeto da lide. Consigno que a 

referida quantia deverá ser utilizada, exclusivamente, para o custeio o 

procedimento médico descrito na exordial em favor da paciente ora autora, 

o que deverá ser comprovado nos autos nos 10 (dez) dias subsequentes 

à transferência do valor para a conta bancária indicada, sob pena de 

suspensão da medida, bem como, responsabilização, nos termos da Lei. 

Intime-se, com urgência, desta decisão, a Procuradoria-Geral do Município 

de Rondonópolis e a ilustre Procuradora da parte autora/paciente, nada 

impedindo que o Poder Público dê o imediato atendimento à parte 

autora/paciente, antes mesmo da liberação do valor. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE CENTURION BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002162-61.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE HENRIQUE CENTURION BARBOSA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. Pleiteia 
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na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que a requerida 

proceda com a exclusão de seu nome dos Cadastros Restritivos de 

Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os elementos 

autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). 

No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, 

assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após 

a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que 

o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o 

de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RAMOS DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002281-22.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: HELENA RAMOS DO ROSARIO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/1255184-2. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado no valor de R$ R$ 2.945,31(dois mil 

novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente à 

recuperação de consumo. Ocorre que, diante da ausência de pagamento 

da referida fatura, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para 

a possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na residência sem energia 

elétrica, demonstrando-se evidente que tal suspensão de energia, já está 

acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à 

hipótese de aguardar até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC nº 6/1255184-2, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002041-33.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDA PEREIRA DE SOUZA REZENDE REQUERIDO: 

BANCO PAN Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação 

de tutela a fim de que a requerida suspenda os descontos realizados no 

benefício previdenciário da parte reclamante, em relação a parcelas de 

empréstimo consignado. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002112-35.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo dou-me por suspeito para julgar o presente feito, 

nos termos do artigo 135, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Assim, remetam-se os autos ao substituto legal, efetuando-se as 

anotações necessárias. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/ MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001586-68.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALDAIR DE CASTRO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que 

a requerida proceda com a exclusão de seu nome dos Cadastros 

Restritivos de Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CAVALCANTE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002310-72.2020.8.11.0003. 

AUTOR: WANESSA CAVALCANTE RODRIGUES REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular 

pedido de tutela de urgência, objetivando que a requerida proceda com a 

exclusão de seu nome dos Cadastros Restritivos de Crédito, bem com, a 

empresa ré comprove autenticidade da divida ora discutida. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar 

que não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito 

dos Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos 

Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais). In casu, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a ausência dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência. Isto porque, no caso vertente, pelo que 

consta da exordial e documentos, não verifico a existência de prova 

inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, assim, sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, o indeferimento do pedido 

é medida que se impõe. Por tais considerações, considerando o disposto 

no art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95 e, 

sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, INDEFIRO A MEDIDA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA. No mais, CITE-SE a parte reclamada dos termos 

da ação, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RODRIGUES CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002277-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GEOVANE 

RODRIGUES CASTRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSINEI SILVA CARVALHO POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 18/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 13 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR MANHABOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002289-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VOLMIR 

MANHABOSCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA ARAUJO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 28/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 
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RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002290-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KAROLINE 

OLIVEIRA NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 28/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIROS DEL MOURO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002291-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OLIROS DEL 

MOURO FAGUNDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

28/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002292-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTIANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002292-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERIKA 

CRISTIANA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 28/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002297-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PATRICIA DE 

OLIVEIRA PEDRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 28/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANY MARIA BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002300-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANY MARIA 

BERNARDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 01/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012381-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1012381-70.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CELIO APARECIDO RODRIGUES Endereço: rua 

interna 5, 103, loteamento alves, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-002 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: Rua Fernando 

Correa da Costa, 1082, centro, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-129 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes para requerer o que for 

de direito, considerando o trânsito em julgado da r. sentença proferida. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). RONDONÓPOLIS, 

14 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 86 de 288



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: 1002304-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002304-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDERSON 

NUNES VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 01/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE VIANA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIORKA SUPLETIVOS E CURSOS (REU)

CASSIO ELEANDRO ALVES VIEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002305-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RUTE VIANA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO POLO PASSIVO: CASSIO ELEANDRO ALVES VIEIRA 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: 01/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOANY BRUNA CARVALHO (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. 1002306-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LOANY BRUNA 

CARVALHO 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 matutino 

Data: 01/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010712-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA SEBASTIANA PEREIRA (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))

 

PROCESSO n. 1010712-79.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SEVERINA 

SEBASTIANA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

CONSIDERANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA, INTIMO, a parte AUTORA para pagamento das custas 

processuais a que foi condenada. Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010494-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DENILDA FIGUEIREDO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Ru, 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1010494-51.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA DENILDA FIGUEIREDO Endereço: rua h, 14, 

residencial ana clara II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-002 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: rua manoel dos santos coimbra, 184, Inexistente, 

Indefinido, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 FINALIDADE: CONSIDERANDO 

O TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA PROFERIDA, INTIMO O 

PROMOVENTE para PAGAMENTO DAS CUSTAS processuais a que foi 

condenado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

RONDONÓPOLIS, 14 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 
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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: 1012404-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA NOVAES (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS - 

ELETRÔNICA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1012404-16.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA NOVAES 

Endereço: avenida jaçana, s/n, parque universitario, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78700-002 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE acima 

qualificada PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS À QUE FOI CONDENADO. 

RONDONÓPOLIS, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012183-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MOTTA NUNES (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - pagamento de 

custas EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1012183-33.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE MOTTA 

NUNES Endereço: rua b, s/n, joao antonio fagundes, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78700-002 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para pagamento das custas processuais à que foi condenado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). RONDONÓPOLIS, 

14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011113-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAYANE MIRANDA (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))

 

Considerando o transito em julgado e a condenação em custas, intimo a 

parte Autora para pagamento em 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAIS XAVIER DIAS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002314-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESSICA TAIS 

XAVIER DIAS MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO 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 matutino Data: 01/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014011-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MATEUS NASCIMENTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA PARTE 

DISPOSITIVA A SEGUIR TRANSCRITA: "(...) Por tais considerações, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do 

FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, 

do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Transitada em julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, 

ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. (...)", prazo da apelação 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY BORGES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DORACY BORGES CHAGAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002320-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DORACY 

BORGES CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS CARLLOS 

CRUVINEL POLO PASSIVO: DORACY BORGES CHAGAS 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: 01/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013309-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA FELIX 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))

 

Considerando o trânsito em julgado da r. sentença proferida, intimo o Autor 

para pagamento das custas à que foi condenado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-70.2020.8.11.0003

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

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

ROSE MARA MACHADO DA SILVA OAB - 932.560.431-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES VIEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002336-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: JOSE GONCALVES VIEIRA 

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: 01/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002340-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: VALDIR ARAUJO DA SILVA 

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: 01/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REU)

 

PROCESSO n. 1002341-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERICA MENDES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 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: 01/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE TAINARA SANTOS INOCENCIO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002351-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: JOICE TAINARA SANTOS 

INOCENCIO 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: 01/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR JOAQUINA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002354-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSE MARA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 

CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: NAIR JOAQUINA PEREIRA 

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: 01/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002358-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

MARCIA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO 

ALVES 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: Conciliação período vespertino Data: 01/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA MOREIRA DA NOBREGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002376-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELEUZA 

MOREIRA DA NOBREGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

ALMEIDA DE SOUZA, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, 

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, DAYANE FARIA MENDES 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: 01/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Nilton Soares da Silva (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002377-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS SOUZA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: Nilton Soares da Silva 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: 01/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010594-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAYMISON PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010594-06.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: JAYMISON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Considerando que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos 

demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e 

suspensivo, para evitar a ocorrência de danos ao recorrente, que poderá 

não conseguir reverter seu direito, em caso de procedência do recurso, 

nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 995 

do Código de Processo Civil. Outrossim, verifica-se dos autos a juntada 

das contrarrazões. Sendo assim, determino a remessa dos autos à Turma 

Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002026-64.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SPIGOSSO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização de Danos Morais, onde a parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida exclua seu nome dos Cadastros de Proteção ao Crédito, bem 

como que exiba o contrato que originou tal dívida, haja vista que o débito 
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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, bem como das razões apresentadas, não 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que possam amparar a 

tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente os elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Notadamente, no caso dos autos, verifico a ausência de um dos requisitos 

necessários para a concessão da tutela provisória e ou tutela de 

evidência, qual seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora), haja vista que a parte autora possui outros 

registros no Cadastro de Proteção ao Crédito. Nesta senda, a não 

concessão da tutela de urgência, nesta fase processual, não acarretará 

nenhum dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora, pois a 

existência de outros registros nos órgãos de proteção ao crédito, ainda 

impedirá o demandante de celebrar qualquer relação comercial no 

mercado de consumo. De mais a mais, a urgência alegada pela parte 

requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da 

audiência conciliatória e, se for o caso, o contraditório e a instrução 

processual. Também, não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a 

questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 

311 do Código de Processo Civil. Assim, sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é 

medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência nesta fase do processo, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002191-14.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENATO ALVES DE ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida desvincule o valor do débito oriundo do termo 

de confissão de dívida, da fatura de consumo mensal de energia, 

referente à UC nº 1943185-7. 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 o reclamante desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referentes às faturas descritas na inicial, haja vista 

que se trata de fatura eventual de recuperação de consumo. Ademais, o 

requerente aduz que firmou acordo com a reclamada, para que fosse 

restabelecido o fornecimento de energia em sua residência. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelas faturas contestadas. Cabe ressaltar 

que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência 

é evidente, pois os valores que estão sendo cobrados nas faturas do 

requerente podem comprometer a subsistência do requerente e sua 

família, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 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. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada DESVINCULE o valor do débito oriundo do termo de 

confissão de dívida, no valor de R$ 4.600,00, dividido em 20 parcelas de 

R$ 230,00, da fatura de consumo mensal do impetrante, referentes à 

unidade consumidora UC 6/1943185-7, enquanto estiver sendo discutido, 

ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTELIA SOCORRO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PIRES DE MELLO OAB - MT18214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001935-71.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EUSTELIA SOCORRO ROCHA REQUERIDO: PAGSEGURO 

INTERNET LTDA Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida envie 

imediatamente o leitor de cartão (maquineta de cartão), eis que o pedido da 

solicitação e pagamento se deu há mais de 30 dias. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, bem como das razões apresentadas, vislumbro de plano a 

presença dos requisitos que possam amparar a tutela vindicada, prevista 

no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante comprou um produto (maquineta de cartão), efetuou o 

pagamento a vista e passados mais de 20 (vinte) dias do prazo máximo 

para entrega, não recebeu a mercadoria. Esclarece a autora em sua peça 

vestibular que no ato da compra foi lhe informado que o prazo de entrega 

seria até o dia 21/01/2020, ocasião em que a reclamada pediu mais prazo, 

desta vez até 28/01, eis que verificou problemas junto à transportadora. 

Passado esse ultimo prazo, a reclamada pediu mais 10 (dez) dias para 

resolução do conflito e envio da maquineta, contudo ate a presente data a 

autora não recebeu o produto, o qual efetuou pagamento a vista. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive pelos “prints de tela” 

evidenciando os pedidos de dilação do prazo efetuados pela empresa 

requerida. Além disso, configurado está o perigo da demora, pois a autora 

tem deixado de efetuar vendas no cartão em seu estabelecimento 

comercial (Só Festas), pois até a presente data não recebeu sua 
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maquineta. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a empresa reclamada ENTREGUE, no prazo de 02 (dois) 

dias, o produto adquirido pela autora, maquineta de cartão denominada 

“Moderninha”, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

Igualmente, importante consignar que esta ordem judicial refere-se tão 

somente ao objeto da lide, qual seja, maquineta de cartão denominada 

“Moderninha”, no valor de 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e 

oitenta centavos) enquanto estiverem sendo discutidos, ou seja, até o final 

da presente demanda. 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: 1000300-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENI MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000300-55.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELZENI MOREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica com Inexistência de Débito com Dano Morais, onde a 

parte autora postula concessão de tutela de urgência para que a 

requerida exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA 

e outros órgãos análogos, haja vista que desconhece a dívida que 

originou tal inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside 

evidenciada pela juntada da certidão dando conta da negativação de seu 

nome e a notícia de que não possui relação comercial com a requerida, 

sendo que nunca contratou os serviços da empresa, no entanto, teve seu 

nome incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, os extratos dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação aos débitos objeto desta ação, qual seja 

no valor de R$ 2.204,51 (dois mil duzentos e quatro reais e cinquenta e um 

centavos), referente ao contrato de nº MP7099766009516256066, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002064-76.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MILENI ALVES OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Danos Morais, onde a parte autora postula concessão de tutela de 

urgência para que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside evidenciada pela juntada da certidão 

dando conta da negativação de seu nome e a notícia de que não possui 

relação comercial com a requerida, sendo que nunca contratou os 

serviços da empresa, no entanto, teve seu nome incluso nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada, bem 

como pela declaração anual de quitação dos débitos que a requerida 

forneceu a reclamante. 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 
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comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em 

outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, 

prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam nos valores de R$ 

537,60 (quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), referente 

ao contrato de nº 122937808, R$ 537,60 (quinhentos e trinta e sete reais e 

sessenta centavos), referente ao contrato de nº 122562554 e, R$ 537,60 

(quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), referente ao 

contrato de nº 1221562553, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até 

o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002037-93.2020.8.11.0003

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

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002037-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDETE APARECIDA BRAZ REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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 que a requerida 

exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros 

órgãos análogos, haja vista que desconhece a dívida que originou tal 

inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside 

evidenciada pela juntada do documento dando conta da negativação de 

seu nome e a notícia de que não possui relação comercial com a 

requerida, sendo que nunca contratou os serviços da empresa. No 

entanto, teve seu nome incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Conforme o disposto no art. 497 e 

seguintes do Código de Processo Civil DETERMINO que a requerida 

providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do nome da parte 

reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação 

ao débito objeto desta ação, qual seja no valor de R$ 2.370,53 (dois mil 

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

contrato de nº 030200393835231, enquanto estiver sendo discutido, ou 

seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

N. C. DE ALMEIDA - ME (INTERESSADO)

NOELMA CLAUDIO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012731-58.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: NOELMA CLAUDIO DE ALMEIDA, N. C. DE ALMEIDA - ME 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Em análise detida dos autos, denoto que 

a sentença proferida em ID. 27389923 deve ser anulada e declarada sem 

efeito, eis que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (desistência), 

erroneamente. Conforme se depreende dos autos, verifico um equívoco 

por parte do conciliador ao certificar no termo de audiência que a parte 

autora pediu desistência do processo, o que não ocorreu. Assim sendo, 

CHAMO O FEITO A ORDEM para anular e declarar sem efeito a sentença 
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prolatada em ID 27389923, dando normal prosseguimento da ação. 

Outrossim, ante a movimentação de ID 27319863, a qual a parte autora 

informa o novo endereço da parte promovida, proceda-se nova citação 

mediante envio de correspondência, que poderá ser entregue ao 

encarregado da recepção, nos termos do artigo 18, inciso II da Lei 

9.099/90, no endereço constante no evento supracitado, bem como 

devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Às providências. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR MANHABOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002289-96.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VOLMIR MANHABOSCO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 que a 

requerida exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA 

e outros órgãos análogos, haja vista que desconhece a dívida que 

originou tal inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside 

evidenciada pela juntada da certidão dando conta da negativação de seu 

nome e a notícia de que não possui relação comercial com a requerida 

desde 05/12/2015, haja vista que se mudou para outra cidade. No entanto, 

após a mudança, o autor continuou sendo titular da referida unidade 

consumidora e, sem conhecimento de que havia débito referente a 

recuperação de consumo em seu nome. Por esta razão, teve seu nome 

incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do 

nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no valore de 

R$ 2.528,74 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e quatro 

centavos) referente ao contrato de nº 0007001917201706, enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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UNIORKA SUPLETIVOS E CURSOS (REU)
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002305-50.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RUTE VIANA PEREIRA REU: CASSIO ELEANDRO ALVES VIEIRA, 

UNIORKA SUPLETIVOS E CURSOS Vistos. Cuida-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c danos morais e materiais, 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 teve seu nome 

indevidamente incluso nos órgãos de proteção ao crédito, por parte da 

empresa requerida, tendo em vista que a dívida cobrada encontra-se 

devidamente paga. 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. 
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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$ 100,00 (cem reais), referente ao contrato entabulado com a requerida 

no valor total de R$1.100,00 (um mil e cem reais), 11 prestações de R$ 

100,00 reais (cem reais), 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002071-68.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ALZIMAR BATISTA REZENDE REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos 

Morais, onde a parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

Tutela de Urgência para determinar que a requerida arque com os custos 

do tratamento de eletroconvulsoterapia, em sala com oxímetro de pulso, 

monitor de ECG, EEG, sob anestesia. 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 em razão da enfermidade que acomete a 

parte autora, qual seja CID 10 – F31- Transtorno Afetivo Bipolar, fora 

prescrito o procedimento de eletroconvulsoterapia. Ocorre que seu plano 

de saúde (Unimed) negou a realizar o tal tratamento, sob alegação de que 

não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, disponibilizado 

pela ANS em Resolução Normativa nº 428/2017. Em análise ao pedido de 

medida liminar, verifico que assiste razão a parte autora, uma vez que em 

apreciação detida de todos os documentos colacionados aos autos, 

denoto que eles fornecem elementos suficientes aptos a embasar a 

concessão da medida de urgência, na medida em que a autora demonstra 

através de documentos devidamente legitimados por médicos 

especialistas a urgência na realização do aludido tratamento. Além disso, 

importante registrar que a requerente já enfrenta problemas, uma vez que 

se encontra internada em hospital psiquiátrico, o que reforça a 

necessidade de concessão do pedido. Por tais considerações, DEFIRO 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 nº 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada disponibilize, no prazo de 05 

(cinco) dias, a liberação para a realização do tratamento, qual seja nº 

20104170 – SESSÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA, EM SALA COM 

EXÍMETRO DE PULSO, MONITOR DE ECG, EEG, SOB ANESTESIA, conforme 

prescrição médica, de forma integral e de quantas sessões forem 

necessárias, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002264-83.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SANDRO GHISLENI REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

e materiais, 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 teve seu nome indevidamente incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito, por parte da empresa requerida, tendo em vista que a 

dívida cobrada encontra-se devidamente paga. 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 
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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$ 366,20 (trezentos e sessenta 

e seis reais e vinte centavos), referente ao contrato de nº 

0000899996486840, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final 

da presente demanda, sob pena de incorre em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002358-31.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDINEIA MARCIA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC 

nº 6/2279317-8. 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 o reclamante alega que desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista se 

tratar de fatura com recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal 

débito, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais, inclusive, pelas faturas contestadas anexadas a peça 

vestibular. Aliás, em se tratando de fatura relativa à recuperação de 

consumo, como relata o reclamante, não é cabível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, conforme orienta o seguinte julgado: 

REsp 1298735/RS - Recurso Especial 2011/0303769-6.Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 Segunda Turma. Data do julgamento: 

01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO 

MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO 

PRETÉRITO. 1. Este Tribunal considera legítima a interrupção de 

fornecimento de energia elétrica, desde que considerados certos 

requisitos, em situação de emergência ou após aviso prévio, nos casos 

previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de 

inadimplência do usuário; e b) por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A jurisprudência desta 

Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no 

medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela 

concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido 

de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1298735/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 09/03/2012). Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à unidade 

consumidora da 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 os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2279317-8, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação nos valores de R$ 

1.246,50 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e 

R$ 1.218,39 (um mil duzentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), 

referentes à recuperação de consumo, enquanto estiver sendo discutido, 

ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002376-52.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ELEUZA MOREIRA DA NOBREGA 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 restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/111944-5, bem como se abstenha de inserir seu NOME/CPF 

nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, 

assim como efetue a suspensão das faturas objetos desta lide. 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 o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 
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referente às faturas descritas na inicial, levando em conta se tratar de 

faturas oriundas de possível recuperação de consum. Ocorre que diante 

dos tais débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelas faturas contestadas. Aliás, em se tratando de fatura 

relativa à recuperação de consumo, como relata o reclamante, não é 

cabível a interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme 

orienta o seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso Especial 

2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 

Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. Este Tribunal 

considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 

desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou 

após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a 

saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Igualmente, em relação ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, denoto que também merece ser deferido, uma vez que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Por fim, importante registrar que conceder a tutela provisória 

nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica 

na UC 6/111944-5 da autora, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, bem como SE ABSTENHA de inserir o NOME/CPF do requerente nos 

cadastros de inadimplentes e ainda, SUSPENDA as faturas vencidas 

entabuladas na inicial, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Importante registrar que as 

determinações acima referem-se tão somente às faturas nos valores de 

R$ 474,15 (quatrocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) e R$ 

2.055,88 (dois mil cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) com 

vencimentos em novembro/2019 e junho/2017, respectivamente. 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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004291-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

TALITA DOS SANTOS SIMAO OAB - MT24694/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004291-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. CLEUNICE 

PEREIRA BARBOSA (qualificada nos autos), ora requerente, opôs recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença de ID: 23467452, que se 

encontra encartado no ID: 24479699, alegando, em síntese, que esta 

contém omissões e obscuridades. 2. Da mesma forma, DORIVALDO 

BOADIB DE BRITO, ora requerido, opôs recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença de ID: 23467452, que se encontra encartado 

no ID: 24716413, alegando, em síntese, que esta contém erro material 

quanto à data de aquisição do consórcio junto ao Banco Sicredi. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. Passo ao exame das razões recursais. 4. 

Pela certidão de ID: 25020305, constata-se que os recursos são 

tempestivos, portanto, é imperioso o seu conhecimento, vez que 

presentes os demais requisitos de admissibilidade. 5. Os supostos 

“defeitos” da referida sentença apontados pela parte autora inexistem, já 

que não possui contradição, omissão, tampouco obscuridade. 6. A leitura 

atenta do decisum hostilizado demonstra, sem qualquer dificuldade, os 

motivos que levaram o juízo a proferi-lo, de maneira que não se pode 

acolher o recurso da autora, descabendo, por esta via recursal, a 

discussão pretendida, eis que o que se busca com o presente recurso é 

um reexame da matéria já analisada e decidida pelo juízo. 7. Neste sentido, 

a jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é iterativa: 

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - ART. 535, I E II DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. Por 

via de embargos de declaração é vedado o reexame da matéria já 

apreciada pelo Tribunal, pois tal recurso não tem o condão de modificar 

decisão, vez que se presta tão somente para corrigir erro material 

manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade existentes 

no acórdão. Ao julgador não compete rever as provas nesse novo 

recurso.” (TJ/MT - 5ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

2449/2009 - Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.01.2009) (grifo 

nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É incabível os Embargos de 

Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, 

aduzindo contrariedade e omissão que configuram inexistentes no 

acórdão objurgado. O suposto erro de apreciação das provas não pode 

ser enfrentado por meio dos Embargos de Declaração, recurso 

estritamente vinculado ao saneamento de omissões, contradições e 

obscuridades existentes em determinadas decisões. O fato da decisão 

recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, 

deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou 

contraditório.” (TJ/MT - 2ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

83025/2007 - Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23.01.2008) 

(grifo nosso) 8. Ante o exposto, conheço do recurso da parte autora (ID: 

24479699), porém, nego-lhe provimento, mantendo a sentença objurgada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 97 de 288



tal qual foi lançada. 9. Em relação ao recurso da parte requerida (ID: 

24716413), considerando a infringência de seus efeitos, abra-se vista à 

parte autora para manifestação, no prazo legal. 10. Após, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de novembro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001548-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. N. (REU)

C. O. A. S. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001548-27.2018.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para o Ministério Público manifestar 

acerca do laudo do psicossocial. Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 

2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012539-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (AUTOR(A))

M. P. D. O. M. (AUTOR(A))

G. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012539-62.2018.8.11.0003 

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 dar regular seguimento ao 

processo, requerendo o que de direito, inclusive, apresentando cálculo 

atualizado do débito, caso a dívida exequenda ainda persista. 

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002380-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1002380-60.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

731,22 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: B. de P. S. representada por sua genitora P. A. de P. POLO 

PASSIVO: Nome: E. R. de S. Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar os alimentos em atraso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, conforme despacho, petição 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, mais as parcelas que se vencerem no curso da 

execução, SOB PENA DE PRISÃO (Art. 528 e seguintes do CPC). VALOR 

DOS ALIMENTOS EM ATRASO: Valor R$ 731,22 (setecentos e trinta e um 

reais e vinte e dois centavos), referente aos meses de janeiro/2017, 

fevereiro/2017 e março/2017, mais as prestações que se vencerem até a 

data do efetivo pagamento. DECISÃO: "...1. Defiro o pleito de ID: 27899250, 

devendo a parte executada 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 executada, devendo ser intimado para requerer o que 

de direito, no prazo legal. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não havendo o 

adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, ressaltando-se que o 

cumprimento da prisão não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas. 2. caso não efetue o pagamento, não 

prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, será protestado o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do 

CPC). Somente a comprovação de fato, que gere a impossibilidade 

absoluta de pagar, justificará o inadimplemento. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES, digitei.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002291-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. B. (AUTOR(A))

A. B. B. D. S. B. (AUTOR(A))

M. F. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002291-03.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. 

ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS aforada por MARCYA FHABRICYA DE 

SILVA BARROS em face de SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS (qualificados 

nos autos). 2. As partes formularam acordo parcial, conforme termo de 

ajuste carreado aos autos (ID: 21256479), no tocante ao reconhecimento 

e a dissolução da união estável, a guarda e aos alimentos, restando 

pendentes apenas as questões atinentes à partilha dos bens e ao direito 

de visitas. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente 

à homologação do acordo parcial. 4. No ID: 21764058 a parte demandada 

apresentou contestação suscitando preliminar de inépcia da inicial. 5. A 

parte autora apresentou réplica no ID: 22538906, requerendo o 

indeferimento do benefício da gratuidade da justiça requerido pela parte 

demandada. 6. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 7. Primeiramente, indefiro a preliminar de inépcia 

da inicial ventilada na contestação, uma vez que, não obstante a parte 

autora não tenha elencado o pedido de partilha de bens no tópico “Dos 

Pedidos”, resta claro pela narrativa fática e pela fundamentação da 

exordial que há também a pretensão de partilha dos bens adquiridos na 

constância da união estável havida entre as partes, não caracterizando a 

inépcia da petição inicial, tornando, portanto, temerário o seu 

indeferimento. 8. Outrossim, não obstante as alegações da parte autora na 

impugnação à justiça gratuita, hei por bem deferir o benefício da justiça 

gratuita à parte requerida, uma vez que não há elementos nos autos que 

comprovem a sua capacidade em arcar com as custas processuais. 9. 

Apreciadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da causa. 

10. O legislador ordinário ao editar o Código de Processo Civil foi sábio ao 

prever expressamente a possibilidade de se julgar antecipadamente o 

mérito parcial de uma lide, conforme reza o art. 356, do CPC. Vejamos: 

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - 

estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.” 

(grifo nosso) 11. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos 

consta e em conformidade com o parecer ministerial, tendo em vista que 

as partes transigiram parcialmente com vistas à solução da demanda, hei 
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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: 21256479) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo o feito prosseguir em seu regular trâmite quanto aos demais 

pedidos, mormente acerca da partilha de bens e do direito de visitas. 12. 

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). 13. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 14. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 15. Ademais, haja vista a necessidade de produção de prova oral 

para o melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 06.05.2020, às 

14h20min, para a realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. 16. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e 

o representante do Parquet. 17. No mandado de intimação das partes 

deverá constar que a sua ausência, ou se presentes não quiserem depor, 

importará em confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, 

§2º, do Código de Ritos. 18. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex 

Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas. 19. Saliento que compete aos 

patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de 

antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e 

§1º, do CPC). 20. Expeça-se o necessário, com urgência. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007950-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. R. F. (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007950-61.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar o 

Alvará 13/2020 (ID 29101384). Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005779-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAKELLINE SILVA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI MAIA (REU)

ALESSANDRA ALVES DA FONSECA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005779-68.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Quanto ao teor do 

v. acórdão de ID: 28623428, manifestem-se as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias. 2. Após, em não havendo novas manifestações, 

arquivem-se os autos, devendo a Sr.ª gestora judiciária proceder com as 

baixas e anotações de estilo. 3. Intimem-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000304-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA JUNGES RIBEIRO OAB - MT26037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1000304-29.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

800,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

D.B.D.S. POLO PASSIVO: J.B.D.S. 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, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: Alega o requerente, que 

casou-se com a parte requerida no dia 14/12/1986, pelo regime de 

Comunhão Universal de Bens, e que conviveram maritalmente por 03 (três) 

anos, quando da separação de fato no ano de 1989. Aduz, ainda, que 

após a separação, a parte requerida sumiu não deixando notícias de seu 

paradeiro. Em razão disso e tendo transcorrido mais de 28 (vinte e oito) 

anos da separação de fato do casal, o requerente busca o divórcio, 

exigindo que a parte requerida volte a usar o nome de solteira, salientando 

que dessa união não foram adquiridos bens e que não tiveram filhos. 

DECISÃO: "Vistos etc. 1. Defiro o pleito de ID: 26594636, 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 como curador especial a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso 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 dos autos ao representante do Ministério Público para sua 

manifestação, no prazo legal. 4. Empós, conclusos. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA, Analista Judiciário, digitei. RONDONÓPOLIS, 14 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001725-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. C. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. B. J. (REU)

M. D. F. C. S. (REU)

F. D. C. C. G. (REU)

A. P. C. G. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1001725-54.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: M.D.G.C.C. POLO PASSIVO: M.D.F.C.S., A.P.C.G. 

e F.D.C.C.G. 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, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 

RESUMO DA INICIAL: A requerente deseja o reconhecimento da união 

estável post mortem entre a sua mãe e seu padrasto, alegando que o 

casal conviveu por mais de 50 (cinquenta) anos, desde 1960 até 2012, 

mediante uma convivência duradoura, pública e contínua. Alegou que da 

união estável há ainda dois filhos em comum, os ora requeridos. Susenta, 

ainda, que na Certidão de Óbito de seu padrasto consta “viúvo”, por conta 

do enlace com sua genitora, emboara não oficializado civilmente. 

DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro o pleito de ID: 25071476, 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, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. 

Juiz de Direito.". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA, Analista Judiciário, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001854-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARIA DO CARMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARIA VERONICE DOS SANTOS (REQUERIDO)

SEBASTIANA SOUZA SANTOS ALVES (REQUERIDO)

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

DOMINGOS CARLOS DOS SANTOS, (REQUERIDO)

JOÃO CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

EULICE CONCEICAO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001854-93.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Da literalidade do 

art. 252, caput, do CPC, pode-se inferir que para que se proceda com a 

citação por hora certa mister se faz a suspeita de ocultação da parte 

requerida. Senão vejamos: “Art. 252. 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.” 2. Pois 

bem, analisando as certidões do oficial de justiça de IDs: 21387608, 

21459392 e 27829144, não se verifica, a priori, que houve suspeita de 

ocultação dos requeridos, pelo que indefiro o pleito de ID: 27963827 de 

citação por hora certa. 3. Assim, abra-se vista dos autos a requerente e, 

em seguida, ao Ministério Público para que, no prazo legal, se manifestem. 

4. Após, venham-me conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007343-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO FERNANDES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES OAB - 050.368.921-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GUIMARAES VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007343-77.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro 

parcialmente o pleito de ID: 28997813, pelo que determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 1 (um) mês, restando prejudicada a audiência 

atempada no ID: 28453899. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. 

Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (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. 4. Após, 

conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005489-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. A. P. (REU)

 

Processo nº.: 1005489-48.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação 

Revisional de Alimentos’ movida por W. de M. M. em face de P. H. A. M., 

representado por sua genitora M. C. A. P, objetivando a redução do 

encargo alimentar fixado em 30% dos seus rendimentos para 18% do 

salário bruto. Verificada a irregularidade da peça inaugural, determinou-se 

a emenda da exordial (ID 20335865), facultando-se ao autor a juntada do 

título judicial que embasa a pretensão, dentre outras deliberações. A 

audiência de conciliação restou prejudicada (ID 22263182). Adiante, o 

Autor pugnou pelo prosseguimento do processo, deixando contudo de 

apresentar o documento necessário ao prosseguimento do feito (ID 

25878067). É o relatório. Decido. Constatada a ausência de documento 

indispensável ao ingresso da demanda, nos termos do art. 320 do CPC, 

dentre outra deliberação, facultou-se ao autor emendar a petição inicial 

para apresentar o título judicial que embasa a presente revisional de 

alimentos, sob pena de indeferimento da inicial nos moldes legais. Todavia, 

o requerente deixou de suprir a falha apontada, impondo-se a extinção do 

processo sem resolução do mérito. A propósito: ‘PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EMENDA À 
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INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa 

maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada 

dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência dos 

mesmos, consoante entendimento do julgador. 2. Contudo, deve-se 

oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo 

com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência 

exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial. 3. 

No caso em tela, verificou-se que foi oportunizada a parte autora a 

emenda, em verdade, mais de uma vez no feito. Assim, transcorrido o 

prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa 

perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial. 4. Tendo sido 

o autor regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como 

indispensável à propositura da ação e permanecido silente, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. 5. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.’ (TJDF – Processo 20141110050974 

- Segredo de Justiça 0004949-77.2014.8.07.0011, 1ª TURMA CÍVEL, 

Publicado no DJE : 28/06/2016 . Pág.: 154-165, Relator ALFEU GONZAGA 

MACHADO). 'APELAÇÃO - Revisional de alimentos - Pai em face do filho - 

Extinção sem julgamento do mérito, com base no art. 267, I - Ausência de 

cópia da sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes na 

ação de alimentos - Peça indispensável para o ajuizamento da presente 

ação posto que, sem a chancela judicial, o acordo não produz efeitos - 

Mantida a extinção do feito - Recurso improvido'. (TJSP, Apelação com 

Revisão n° 574.247.4/3-00, rel. Egidio Giacoia, j. em 18.11.2008). 

'APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. A sentença que fixa os alimentos é 

documento indispensável para propositura de ação de exoneração de 

alimentos. Cabe ao autor, quando requisitado pelo juízo, acostar a 

sentença, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 267, inciso III, do 

CPC'. (Apelação Cível Nº 70002800688, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Antônio Carlos Stangler Pereira, Julgado em 

08/05/2003) Diante disso, denota-se a presença de vício que impede o 

regular desenvolvimento do feito, comportando indeferimento da petição 

inicial. Nelson Nery Jr., ao discorrer sobre o exame dos requisitos da peça 

inaugural, preleciona: “(...) o deferimento da petição inicial, com a 

determinação da citação do réu, somente deve ocorrer se a exordial 

estiver imune de vícios que a maculem” (Código de Processo Civil 

Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). A manutenção da irregularidade, por sua 

vez, leva ao indeferimento liminar da inicial. Segundo o autor citado: “(...) 

Havendo o Juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu” (idem, p. 481). Assim, está configurada a 

inépcia da inicial, devendo a mesma ser indeferida, por deixar a parte 

autora de proceder a emenda da inicial nos termos do decisum inaugural. 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 330, IV c/c 

o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro 485, inciso I, do mesmo codex. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009034-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MACEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BELARMINO MACEDO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009034-29.2019.8.11.0003 Vistos etc., VALERIA MACEDO DA SILVA 

ingressou com o presente pedido de abertura de Inventário dos bens 

deixados por BELARMINO MACEDO DA SILVA, ambas bem qualificadas 

nos autos, noticiando a existência de um único imóvel a inventariar e 

quatro herdeiros sucessíveis. Facultada a emenda da inicial, a fim de que 

a parte autora demonstrasse a inexistência de ascendentes do falecido a 

legitimar a nomeação da parte autora como inventariante, bem como cópia 

dos documentos essenciais a propositura da ação, quais sejam, certidão 

de nascimento/casamento e documentos pessoais do de cujus, certidões 

negativas emitidas pelos órgãos fazendários dos competentes entes 

estatais e cópia dos documentos alusivos aos bem a ser inventariado (ID 

22861240), a demandante pugnou pela dilação do prazo (ID 24490817). O 

pleito foi indeferido no ID 24490817, determinando-se a novel intimação da 

parte autora. A intimação foi levada a efeito no ID 26189226, aos 

14/11/2019, transcorrendo in albis o prazo sem qualquer manifestação. 

Relatei o necessário. Decido. Pois bem. Constatada a ausência de 

apresentação dos documentos comprobatórios da existência do 

patrimônio objeto do acervo, bem como daqueles outrora declinados, 

facultou-se a emenda da exordial para suprir as falhas apontadas, sob 

pena de indeferimento da inicial nos moldes legais. Todavia, a parte autora 

deixou de trazer os r. documentos, embora devidamente intimada para tal 

mister (ID 26189226). Com efeito, não se pode olvidar que, conforme 

dispõe os arts. 320 e 321, do CPC, a petição inicial será instruída com 

todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de 

indeferimento, em não sendo emendada no prazo assinalado pelo juízo. 

Nelson Nery Jr., ao discorrer sobre o exame dos requisitos da peça 

inaugural, preleciona: “(...) o deferimento da petição inicial, com a 

determinação da citação do réu, somente deve ocorrer se a exordial 

estiver imune de vícios que a maculem” (Código de Processo Civil 

Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). A manutenção da irregularidade, por sua 

vez, leva ao indeferimento liminar da inicial. Segundo o autor: “(...) 

Havendo o Juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu” (idem, p. 481). Diante do exposto, 

configurada está à inépcia da inicial, devendo a mesma ser indeferida, por 

deixar a parte autora de proceder a emenda nos termos do decisum 

anteriormente lançado. Nesse sentido, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - 

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS - AUSÊNCIA - EMENDA - DESCUMPRIMENTO - PETIÇÃO 

INICIAL - INDEFERIMENTO. - O julgador, como um dos destinatários da 

prova (CPC, art. 370), pode exigir a presença de elementos necessários à 

formação do seu convencimento, para inibir, inclusive, injustiças. - Dentre 

as múltiplas possibilidade de ação do juiz, incluem-se importantíssimos 

atos, CPC, art. 139 e seus incisos, como, por exemplo, velar pela duração 

razoável do processo; prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à 

dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; 

determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de 

outros vícios processuais. (...)Faz parte do cenário processual, o dever 

das partes de colaborar para que se obtenha em tempo razoável decisão 

de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). Aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (CPC, 

art. 5º). O acesso à Justiça não pode ser obstruído em função de 

processos desnecessários (CR, art. 5º, XXXV; CPC, art. 3º). - A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, sob pena de seu indeferimento (CPC, art. 320 c/c art. 321, caput e 

parágrafo único.” (TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.18.019146-2/001, 

Relator (a) Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento 

02/05/2018, publicação da súmula 03/05/2018). Assim sendo, ao proceder 

a distribuição de ação desta natureza sem a necessária apresentação 

dos documentos essenciais a transmissão dos bens supostamente de 

titularidade da pessoa falecida, culminou na forçosa exigência de emenda 

à petição inicial, que por sua vez restaram desatendidos os comandos 

decisórios. No mais, insta salientar que a manutenção da irregularidade, 

por sua vez, leva ao indeferimento liminar da inicial. Segundo Nelson Nery 

Jr.: “(...) Havendo o Juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial 

e, depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu” (Código de Processo Civil Comentado, 9ª Ed., 

RT, p. 481). A propósito: “Corretíssimo o despacho do Juiz que determina 

ao autor emendar a inicial e assim viabilizar o exame da causa, muito mais 

quando restou explicitado o defeito tido e havido por comprometedor. O 

desatendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo.” (Ac. 

un. da 1a. T. do TJDF na Ap. 38.469, rel. Des. Eduardo de Moraes). 

Ademais, “Na hipótese de extinção do processo, sem julgamento de 

mérito, com base no art. 267, I – indeferimento da petição inicial – não se 

exige a intimação pessoal da parte na forma preconizada no § 1º do 

referido preceito legal (STJ – 6ª T., REsp 200.087-RJ, rel. Min. Vicente 

Leal, j. em 17.8.00, conheceram do recurso, v.u., DJU 9.10.00, p. 207). No 

mesmo sentido: STJ-1ª T., AI 519.807-AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04, p. 
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218)” (in, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. Código de 

Processo Civil e legislação processual civil em vigor. 40ª ed., São Paulo: 

Saraiva, p. 393). Grifo nosso. Dessa maneira, não tendo o requerente 

cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da 

petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual 

por impossibilidade total de seu prosseguimento. Posto isso, ponderando 

que até esta data a parte autora não providenciou o quanto disposto na 

mencionada decisão para exame do pleito inicial, REJEITO LIMINARMENTE 

A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330, IV c/c art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, declarando EXTINTA a presente ação, 

sem julgamento de mérito, ex vi do art. 485, I, do CPC. Concedo à parte 

autora os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. Honorários inaplicáveis à espécie. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008646-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. N. (REU)

E. S. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008646-29.2019.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de ação de 

regulamentação de visitas proposta por L. das N. T. em face de E. S. B., 

ambas devidamente qualificadas na exordial. Após um ato e outro, na 

petição vertida no ID n. 25551131 a parte autora pugnou pela extinção do 

processo, sustentando a perda superveniente do interesse. A requerida 

concordou com r. pedido (ID 26031448). É o relatório. Decido. De início, a 

teor da irresignação da parte requerida quanto a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita à requerida, reza o art. 99, § 

3º, do CPC, que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Esta simples afirmação não 

obriga o magistrado a conceder os benefícios se outras provas lhe 

convençam que o postulante não preenche os requisitos exigidos pela lei. 

‘In casu’, entretanto, entendo que a impugnada se enquadra na hipótese 

legal, notadamente diante da declaração de hipossuficiência por ela 

firmada, pois não é necessário que o requerente de tais privilégios seja 

absolutamente miserável, desprovido de quaisquer bens, sendo certo que 

a requerida não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo que pudesse 

levar a conclusão contrária. Ainda, o art. 98, do CPC, exige apenas a 

insuficiência de recursos do beneficiário para arcar com o pagamento das 

custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Neste 

sentido, transcrevo, dentre muitos, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. 

INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

CONCEDIDA À PARTE AUTORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA A FIM DE CONCEDER PARCIALMENTE A 

GRATUIDADE (ISENÇÃO DE 75%). APELO DA AUTORA/IMPUGNADA. 

ALEGAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS 

CUSTAS DO PROCESSO.ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA 

ECONÔMICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.CONJUNTO PROBATÓRIO 

DEMONSTRA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA 

PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DE 

SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como se sabe, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que a declaração de hipossuficiência econômica tem 

presunção iuris tantum de veracidade. O pressuposto legal do direito ao 

benefício da justiça gratuita é a situação econômica da requerente, sendo 

que o deferimento da gratuidade judiciária não implica em exigir o estado 

de miséria absoluta daquele que a postula. Assim, observando-se o 

constante dos autos, de fato, não existe prova no sentido de que a 

apelante tem condições de suportar as custas do processo sem prejuízo 

de sustento próprio ou de sua família, motivo pelo qual, até prova em 

contrário, prevalece a presunção relativa de veracidade da declaração de 

hipossuficiência econômica constante em mov. 1.3 da ação principal, nos 

termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.” (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 

1537186-3 - Rebouças - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 

14.06.2016). “IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – MERAS AFIRMAÇÕES ADVOGADO 

PARTICULAR – NÃO IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO. Impugnação apresentada baseando-se apenas em 

afirmações, sem produção de qualquer prova capaz de afastar a 

hipossuficiência econômica da parte. Manutenção do ato decisório. 

Recurso a que se nega seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC.” 

(TJRJ – Apelção 0030403-26.2013.8.19.0087, Sétima Câmara Cível, 

Julgado em 23/06/2015, Relator Desembargador Ricardo Couto de Castro). 

Assim, tendo em vista a ausência de qualquer documentação carreada 

pelo impugnante, não há que se falar em ausência dos requisitos legais 

ensejadores do benefício. Os elementos trazidos à baila levam à 

conclusão, por hora, de que a impugnada faz jus ao benefício. Posto isso, 

DEIXO DE ACOLHER a impugnação ao pedido de Assistência Judiciária 

apresentado pela requerida, em desfavor da autora. No mais, passo ao 

exame do pedido de ID n. 25551131. Pois bem. A desistência da ação é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, 

ambos do CPC). Via de consequência, retiro de pauta a audiência de 

conciliação antes aprazada. Por força do princípio da causalidade, 

condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

notadamente tendo em vista a natureza da lide, de menor complexidade, 

suspendendo a condenação por litigar sob o pálio da assistência judiciária. 

Defiro em prol da requerida a gratuidade da Justiça. Ciência ao Parquet. P. 

I. Arquivem-se com as baixas devidas. Rondonópolis-MT, 11.02.2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013292-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. G. E. (AUTOR(A))

P. E. G. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. V. E. (REU)

 

Processo: 1013292-19.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença manejado por PHELIPE EDUARDO GUIMARÃES 

ESTRELA e ARTHUR EDUARDO GUIMARÃES ESTRELA em desfavor de 

JOSE EDUARDO VIEIRA ESTRELA, todos devidamente qualificados nos 

autos. A citação do executado restou prejudicada (ID 2004276). Instada, a 

patrona dos exequentes quedou-se inerte. Determinada a intimação 

pessoal da parte exequente, tal restou inexitosa ante a informação de que 

teria a interessada não estaria residindo no aludido endereço (ID 

25223739). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, vislumbra-se 

que as partes estão em local incerto e não sabido, obstruindo o 

prosseguimento da ação. Deveras, tentada a intimação pessoal da parte 

exequente, a mesma não foi encontrada, tendo em vista não mais residir 

no local. Pois bem, ad argumentandum tantum, é dever das partes 

comunicar qualquer mudança de endereço (art. 274, parágrafo único, 

CPC.). In casu, a parte exequente se mudou e não há comunicação 

qualquer no feito. Desta feita, caracterizada a desídia processual, 

alternativa outra não há se não a extinção do presente sem resolução do 

mérito. Entrementes, o desinteresse da parte em continuar com a 

execução impõe reconhecer que não ostenta interesse no 

prosseguimento do feito. De mais a mais, a falta de comunicação de 

alteração de endereço por parte da interessada impõe reconhecer que o 

feito carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Desta feita, alternativa outra não há senão a extinção dos autos 

sem resolução do mérito. Ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário 

impulso oficial e extingui-lo nos casos que encontrar permissivo 

constitucional ou legal. É defeso manter processos em arquivos 

cartorários, numa eterna suspensão, à espera, destarte, de uma 
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providência que não vem ou nunca virá. O Estado-Juiz, não se perdendo 

da memória a proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir a 

eternização dos feitos (art. 139, incs. II e III, do CPC). Com efeito, não 

guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao jurisdicionado 

(princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o deve proceder na 

exata medida da necessidade e interesse daquele que provoca a atuação 

estatal. Ora, no caso vertente, o processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente demonstrado a visível falta de interesse 

processual no deslinde do feito, inviabilizando o Juízo promover a 

movimentação da marcha processual. Tal preceito comporta aplicabilidade 

ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente desinteresse 

da r. parte autora em comparecer aos autos - eis que sequer se dignou 

em atualizar o seu endereço, bem como a atual sistemática adotada pelos 

tribunais no sentido de se evitar a eternização dos procedimentos 

judiciais. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 485, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem 

honorários haja vista insubsistir contenciosidade. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Notifique-se. Rondonópolis-MT, 11 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000918-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000918-97.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 3. Designo audiência de conciliação para a data de 26 de 

março de 2020 às 15h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo. 4. Cite-se a parte requerida, intimando-a a comparecerem à 

audiência aprazada, 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 de 15 (quinze) dias a contar da 

realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, CPC). 5. Sem prejuízo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias apresente cópia da sua certidão 

de nascimento/casamento atualizada, bem como a do requerido, eis que 

documento indispensável ao deslinde do feito nos moldes do art. 320 e 

321, parágrafo único, do CPC. Destarte, registro que para o 

reconhecimento da união estável exige-se que as partes comprovem, além 

da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo 

de constituição de família, a ausência de impedimentos matrimoniais à 

constituição dessa relação, consoante disposto no art. 1.723, parágrafo 

1º, do Código Civil. Para provarem a inexistência dos impedimentos, assim 

como ocorre quando do processo de habilitação de casamento, deve a 

pare interessada juntar ao processo suas respectivas certidões de 

nascimento ou casamento, expedidas em data recente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001692-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA OAB - MT7895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. G. (REU)

K. M. G. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR A requerente para promover, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação da filha menor do falecido no polo passivo da demanda, bem 

como da pretensa companheira Valderia, atendendo-se, ademais, ao 

disposto no art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Bem como para que, no mesmo lapso, 

venha a apresentar cópia da certidão de nascimento ou casamento 

(atualizada) do falecido, eis que documentos indispensáveis à demanda, 

sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único e 330, IV, 

do CPC).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002465-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. S. C. (REU)

 

Parte Autora: LORENZZO MARIANO DE OLIVEIRA COREA (d. n. 

13/08/2016), menor, representado por sua genitora, KATIA MARIANA DE 

OLIVEIRA, brasileira, solteira, do Lar, RG nº. 1549288-5 SSP/MT, CPF nº. 

005.620.041-22. PARTE REQUERIDA: JOÃO DA MATA SANTOS CORREA. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1000667-16.2019.8.11.0003 PJE - 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA KATIA MARIANA DE 

OLIVEIRA, atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 

(CINCO) dias, dar o regular andamento no processo, VIA DEFENSORIA 

PÚBLICA, sob pena de extinção. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. O. (REU)

J. A. D. O. (REU)

J. A. D. O. (REU)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001500-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. C. (REU)

P. C. S. D. S. (REU)

W. K. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001500-97.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. A ação é de revisão de pensão 

alimentícia. Rege-se pelo rito especial da Lei n.º 5.478, de 25.07.68, em 

razão do disposto em seu artigo 13. II. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. III. Passo ao exame do 

pedido de tutela de urgência para fins de minorar o valor dos alimentos 

destinados os demandados, da quantia atual de 34,09% (trinta e quatro 

vírgula zero nove) por cento do salário mínimo para 20% (vinte) por cento. 

Em síntese, aduz o requerente a impossibilidade de arcar com os alimentos 

anteriormente convencionados, sob o argumento que atualmente recebe 

benefício previdenciário no importe de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta 

reais) além de ser pai, de outra criança. Pois bem, para a concessão da 

tutela de urgência pretendida pelo autor, faz-se necessário verificar a 

presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. O 

primeiro requisito é quanto à existência da probabilidade do direito, de 

onde se pressupõe prova de que houve alteração da fortuna do 
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alimentante, ou da necessidade do alimentado, sendo estes os requisitos 

do art. 15 da Lei 5.478/68. Com efeito, malgrado as circunstâncias 

apresentadas, constato que o autor não logrou êxito em comprovar 

alteração na sua capacidade contributiva capaz de reduzir o valor dos 

alimentos, notadamente em sede de tutela de urgência e juízo de cognição 

sumária que a esta fase é reservada. Nesse esteio, embora invocar em 

seu favor a redução de sua capacidade contributiva angariada 

oportunamente através de benefício previdenciário – auxílio doença - 

deixou de corroborar suas assertivas com a comprovação do quantum 

era seus rendimentos anteriores ao auxílio recebido atualmente. Além 

disso, denota-se do extrato de identificação do beneficiado que a data de 

cessão do benefício é 08/03/2020, não se tendo maiores informações 

acerca da incapacidade (se temporária e parcial) que o acomete. No mais, 

não há certidão de nascimento da outra criança dependente, conforme 

alegações iniciais, de modo que suas assertivas encontram-se isoladas. 

Nesse cenário, entendo ausentes os requisitos para redução dos 

alimentos provisoriamente, porquanto, como se sabe, todo e qualquer 

pedido revisional deve ter suporte no artigo 1.699, do Código Civil, que 

exige, para a alteração dos alimentos fixados, mudança de fortuna de 

quem presta os alimentos ou de quem os recebe. Não obstante, importante 

destacar que não é toda ou qualquer mudança na situação financeira hábil 

a permitir a redução do encargo, máxime quando os demandados são 

incapazes, via de regra. Além disso, a estabilidade da relação jurídica 

alimentar recomenda o desfecho da causa após a observância irrestrita 

do contraditório e da ampla defesa e, excepcionalmente, quando 

comprovadas de plano a situação de urgência e extremamente 

sacrificiosa do demandante com a manutenção do quantum até a 

angularização processual, o que não se vislumbra nesta oportunidade. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. 

REDUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. Caso 

em que o agravante sequer juntou ao processo de origem principal o título 

da obrigação alimentar que pretende revisar. Só esse fato coloca em 

dúvida a verossimilhança da alegação de mudança do binômio alimentar, 

pois prejudicada a análise situação pretérita. De resto, o impacto da nova 

obrigação alimentar constituída, sobre as possibilidades econômicas do 

agravante, é algo que se poderá aquilatar com segurança após o 

contraditório e ampla defesa. Razão pela qual, mantém-se a orientação da 

decisão agravada pelo indeferimento da antecipação de tutela liminar. 

NEGARAM PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70058634460, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, 

Julgado em 10/04/2014). Outrossim, ante a pertinência temática, trago à 

baila a lição de Maria Berenice Dias, ao analisar o cabimento da revisão 

liminar dos alimentos: 'A redução ou exoneração liminar do encargo exige 

a maior cautela, sendo temerário o juiz limitar ou excluir alimentos sem que 

se estabeleça previamente o contraditório. Mais recomendável é aguardar 

a audiência, a contestação ou a instrução da demanda. Deve-se evitar 

surpreender o credor de se ver, de uma hora para outra, totalmente 

desamparado, sem que tenha ciência de não poder mais contar com os 

valores que vinha percebendo. O STJ sumulou a matéria quando o pedido 

de exoneração decorre da maioridade do credor. No entanto, o enunciado 

cabe ser invocado sempre que a pretensão for de reduzir ou excluir 

alimentos'. (in DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias. 8 ed. 

rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011. p. 593). Dessa forma, se torna 

inviável a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 

almejada pelo requerente para a minoração da obrigação alimentar no 

quantum vindicado, mesmo porque, somente após a dilação probatória, é 

que será possível se ter elementos contundentes a respeito da real 

capacidade financeira do alimentante e da efetiva necessidade do 

alimentado. Neste prisma tenho que não se faz presente o requisito legal 

da existência da probabilidade do direito, razão pela qual a obrigação 

alimentar há de ser mantida por enquanto no patamar anteriormente 

atribuído, motivo pelo qual por ora INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

de natureza antecipada. Assinalo, por oportuno, que no curso da 

instrução, este juízo, poderá vir a rever tal posicionamento, em sendo a 

hipótese, pois, o ônus alimentício pode, a qualquer momento, ser elevado, 

reduzido ou extinto, desde que haja alteração significativa na situação do 

alimentante ou dos alimentados. IV. Doravante, a inexistência de outros 

pedidos fundamentados na urgência, designo audiência de conciliação 

para o dia 19 de março de 2020 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. Citem-se os demandados, na pessoa da 

representante legal, cujo endereço consta indicado na petição inicial, 

intimando-a a comparecer à audiência aprazada, 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 parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). V. 

Por fim, inexistindo acordo em audiência em relação a regulamentação da 

convivência paterna, 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 entre 

pai e filhos, ainda, aferindo a existência de alienação parental conforme 

relatado na inicial, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, 

fixando para a entrega do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da 

ciência do referido setor da presente determinação. VI. Por fim, deixo de 

remeter os autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, em razão da inexistência de dependência ou 

eventual risco de decisões conflitantes, haja vista que consoante 

ponderações, o processo lá em tramitação, refere-se a cumprimento de 

sentença relativamente aos alimentos vencidos até os três meses 

anteriores ao ajuizamento da ação, assim como daqueles que vencerem 

no curso daquele processo. Em seguida, colha-se parecer ministerial. 

Notifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 

2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004835-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. -. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. M. J. (REU)

 

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 do documento: 

28927896

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016636-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. B. (REQUERENTE)

VICTOR FELIPE GIONGO BEZERRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA GIONGO OAB - 856.891.731-34 (REPRESENTANTE)

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGAPTO TUNES BEZERRA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1016636-71.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO aos requerentes os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. 2. Nomeio inventariante o requerente VICTOR 

FELIPE GIONGO BEZERRA, facultando-o a firmar compromisso em 05 

(cinco) dias, devendo prestar as primeiras declarações em 20 (vinte) dias, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. 3. Outrossim, efetivo 

pesquisa perante o sistema Bacenjud para fins de apurar a existência de 

eventual saldo bancário aplicado em instituição financeira em favor do 

falecido AGAPTO TUNES BEZERRA (CPF 781.465.001-10), conforme 

extrato anexo. 4. Sem prejuízo, deverá o inventariante apresentar, no 

mesmo prazo, os seguintes documentos: a) cópia de seu CPF e respectivo 

assento civil; b) cópia dos documentos pessoais do falecido, bem como 

certidão de nascimento/casamento do mesmo; c) certidão de nascimento 

do menor Eduardo; d) certidão negativa de débito municipal de 

Rondonópolis/MT e Itiquira/MT, assim como estadual e federal em nome do 

extinto; e) Guia de Informação e Apuração de ITCMD, devidamente 

acompanhada da avaliação administrativa do acervo patrimonial 

inventariado, com a comprovação do pagamento do tributo ou declaração 

de isenção do mesmo; f) CCIR expedida pelo INCRA, devidamente 

atualizada e autenticada, relativamente as propriedades rurais objeto da 

inventariança, eis que se trata de documento indispensável ao deslinde da 

presente ação. Quando da apresentação da Guia de Informação e 

Apuração do ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, 

deverá a inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da 
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causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do 

espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar 

Peluso, j. 19.5.1998). Apenas para não passar em branco, no que tange 

ao eventual seguro de vida deixado pelo de cujus, registro que não 

compete ao Juízo do inventário conhecê-lo, porquanto tais verbas não 

ostentam natureza sucessória, devendo os beneficiários buscar o 

recebimento pela via administrativa, perante o agente financeiro 

responsável ou, caso necessário, promover a demanda judicial cabível no 

Juízo cível competente. Nesse sentido: “INVENTÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE 

SEGURO DE VIDA. BENEFÍCIO QUE NÃO INTEGRA A PARTILHA. 

BENEFICIÁRIO. PROVA. 1. O valor decorrente do seguro de vida não é 

considerado herança e não integra o universo patrimonial a ser 

inventariado. Inteligência do art. 792 do CC. 2. O valor segurado deve ser 

entregue ao beneficiário indicado na apólice ou, na falta de indicação, aos 

herdeiros, e não está sujeito às dívidas do segurado. Incidência do art. 

794 do CC. 3. Não sendo objeto da partilha, a questão não deve ser alvo 

de discussão no processo de inventário. Recurso provido.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70041896192, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

04/07/2011). 5. Havendo interesse de incapaz no feito, colha-se parecer 

ministerial. 6. Em seguida, ouça-se a Fazenda Pública para fins do 

disposto no art. 626, do CPC. Às providências. Rondonópolis-MT, 19 de 

dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009913-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. D. S. P. (REQUERIDO)

E. D. S. P. (REQUERIDO)

C. D. S. P. (REQUERIDO)

E. C. D. S. P. (REQUERIDO)

C. D. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

L. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7438-O 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes para apresentação de memoriais no prazo comum de 

15 (quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004088-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. L. (REQUERENTE)

K. D. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, no prazo 

legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001452-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. N. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. S. (REQUERIDO)

C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

J. M. D. B. (TESTEMUNHA)

A. M. (TESTEMUNHA)

E. S. P. S. (TESTEMUNHA)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o patrono da parte REQUERIDA, para fazê-la comparecer a 

sessão de mediação para o dia 03 de abril de 2020 às 13h00min, a 

realizar-se perante o CEJUSC desta comarcadeste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007061-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SHEYLA VANNI DE BARROS CRIVELLARO (REQUERENTE)

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO HENRIQUE CRIVELLARO (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO CRIVELLARO (REQUERENTE)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (REQUERENTE)

OSVANIR DOMINGOS CRIVELARO (REQUERENTE)

LUCIANA CRISTINA CRIVELLARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE CURI CRIVELLARO (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à Secretaria deste 

Juízo, em horário de expediente forense para retirar o ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO N. 12/2020, expedido em 12/02/2020, com prazo de 

validade de 180 dias, devendo instruí-lo com os documentos necessários 

ao cumprimento através das peças digitais disponíveis no PJe; bem como, 

proceder a impressão diretamente no sistema PJe do FORMAL DE 

PARTILHA e das CARTAS DE ADJUDICAÇÃO assinadas eletronicamente, 

encaminhando aos setores competentes para as providências de direito 

com as cópias necessárias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052721-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-O (ADVOGADO(A))

RENATA MALCON MARQUES OAB - BA24805 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVALDO INACIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1052721-39.2019.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

precatória visando avaliar os bens descritos no id. 26114763. Para tanto, 

nomeio o Sr. Jorge Mansur Bumlai, avaliador de imóveis, residente e 

domiciliado na Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, n.º 450, Bairro 

Duque de Caxias, CEP: 78.043-306, telefone (65) 9.98127-0642, e-mail: 

jorgebumlai@hotmail.com, para que proceda a avaliação deprecada. 

Intime-se o(a) perito(a) para, em 05 dias, dizer se aceita o encargo, 

oportunidade em que deverá também apresentar proposta de honorários. 

Após, intime-se a parte que requereu a avaliação, através do seu 

advogado, para depositar os honorários ou apresentar impugnação, em 05 

(cinco) dias. Se impugnado o valor, conclusos. Uma vez depositada a 

quantia, intime-se o avaliador(a) para indicar a data e o horário da 

realização da avaliação, consignando haverá de fazê-la em até 10 (dez) 

dias. O valor será liberado ao perito ao final, após o efetivo cumprimento 

da perícia. Após, conclusos. Comunique-se o juízo deprecante acerca 

desta decisão. Às providências. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052721-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-O (ADVOGADO(A))

RENATA MALCON MARQUES OAB - BA24805 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVALDO INACIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1052721-39.2019.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

precatória visando avaliar os bens descritos no id. 26114763. Para tanto, 

nomeio o Sr. Jorge Mansur Bumlai, avaliador de imóveis, residente e 

domiciliado na Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, n.º 450, Bairro 

Duque de Caxias, CEP: 78.043-306, telefone (65) 9.98127-0642, e-mail: 

jorgebumlai@hotmail.com, para que proceda a avaliação deprecada. 

Intime-se o(a) perito(a) para, em 05 dias, dizer se aceita o encargo, 

oportunidade em que deverá também apresentar proposta de honorários. 

Após, intime-se a parte que requereu a avaliação, através do seu 

advogado, para depositar os honorários ou apresentar impugnação, em 05 

(cinco) dias. Se impugnado o valor, conclusos. Uma vez depositada a 

quantia, intime-se o avaliador(a) para indicar a data e o horário da 

realização da avaliação, consignando haverá de fazê-la em até 10 (dez) 

dias. O valor será liberado ao perito ao final, após o efetivo cumprimento 

da perícia. Após, conclusos. Comunique-se o juízo deprecante acerca 

desta decisão. Às providências. Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044235-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOCASSIA FERMINO SARDINHA OAB - 025.750.611-05 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. T. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1044235-65.2019.811.0041 Vistos Esta precatória 

tem como finalidade a citação e a intimação do requerido para 

comparecimento em audiência que seria realizada em 17/12/2019, todavia, 

não foi possível localizá-lo no endereço indicado na carta, consoante se 

vê da certidão de id. 25268188. Assim, diante da impossibilidade de 

cumprimento do ato deprecado, deverá a Secretaria oficiar àquele juízo 

solicitando que em 20 (vinte) dias forneça novo endereço do requerido, 

bem assim que se digne em designar nova data de audiência, com tempo 

suficiente para que este juízo possa cumprir o ato. Apresentada a 

resposta, cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia desta 

decisão como mandado. Após, cumprida todas as finalidades da missiva, 

devolva-se à origem, observando as providências pertinentes. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 13 de fevereiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005905-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA (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 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 

d o  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, 13 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: 1047184-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS BRANDAO AMORIM OAB - 502.320.371-91 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. G. D. R. N. (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. 25756933, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1047452-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA LEWANDOWSKI (REQUERENTE)

ANSELMO LEWANDOWSKI (REQUERENTE)

WILMA EMIDIA LEWANDOWSKI WITEKI (REQUERENTE)

CRISTIANE LEWANDOWSKI (REQUERENTE)

ANA MARIA MRYCZKA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS DE LOYOLA (REQUERENTE)

GILSON LEWANDOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORAZZA DA CRUZ OAB - PR41655 (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO GRELLERT OAB - PR38282 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODONIO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26097255, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1047451-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA QUEIROZ ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GARCIA OAB - SP146317 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (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. 26985593, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1047781-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. O. D. S. (REQUERENTE)

L. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS FERNANDO SAMUEL OAB - PR83295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. D. S. N. (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. 25825303, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1047268-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. M. (REQUERENTE)

H. D. M. (REQUERENTE)

H. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHEISIANI ELLEN DOMINGOS DE SOUZA MARTINS OAB - 024.301.481-37 

(REPRESENTANTE)

LUCIANA CLEIDE MARCELINO DE ALMEIDA OAB - MG177917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26465858, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1046095-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

MIGUEL FERREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UMBERTO VILELA DE CARVALHO OAB - GO29443 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRES DE SOUZA (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. 25384835, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1054863-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. K. (REQUERIDO)

J. C. F. B. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 as partes acerca da audiência designada para a data de 

02/03/2020, às 14h00, para oitiva da testemunha Lúdio Frank Mendes 

Cabral, que será realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 

gabinete n.º 120, sito na Av. André Antonio Maggi, n.º 06, Setor A, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá/MT, conforme solicitação do parlamentar. 

Cuiabá, 14 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: 1046101-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ZEPONI VASQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGENOR VASQUES (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. 25835220, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1033372-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. H. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA FEITOSA OLIVEIRA DE SOUSA OAB - 360.911.971-34 

(REPRESENTANTE)

ELDER FERNANDES DE LIMA OAB - MG119342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id.25900476 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1046821-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JAQUINTA (REQUERENTE)

JAQUINTA & JAQUINTA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (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. 25408434, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1046710-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PACHECO DE CAMARGO (REQUERENTE)

MARILDA HARTMAN DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RIBEIRO DOMINGUES (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26240065 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1046716-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SANTOS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA OAB - MS12819 (ADVOGADO(A))

HELDER LUIZ DE CAMPOS SOARES OAB - MS5661 (ADVOGADO(A))

 

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. 28799963, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 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: 1046961-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DAI DA SILVA OAB - 045.792.019-06 (REPRESENTANTE)

ANGELA FAVRETTO OAB - PR42153 (ADVOGADO(A))

ROBERTA PERINAZZO OAB - PR46356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. G. (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. 25616905, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1047031-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. (REQUERENTE)

K. K. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA OAB - SP252234 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26523820, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1047229-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25505847, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1025011-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERCILIO ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27777602, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1038483-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H P COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FELIX FAVARO OAB - SP207257 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.H.F.DE CASTRO (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. 26044079, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1047240-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DONATO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA OAB - MS1310-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORTENCIO MARINI (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.25979848, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1046996-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MANOEL PINTO MAJACUNDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA OAB - GO11874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAÍS LORYNNE SOUZA MAJACUNDI (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. 26004023, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1048217-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEIA APARECIDA CERQUEIRA OAB - PR47809 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MARTINS RADAELLI OAB - PR44324 (ADVOGADO(A))

LEONILDA JOSE DA SILVA OAB - 040.923.479-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. Z. T. (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. 25856717, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1038325-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSVAL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CARAMICO OAB - SP111110 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (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. 27394624, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1048209-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIUS JONATHAN HENRIQUE (REQUERENTE)

MARILUCI APARECIDA FRAGA HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR OAB - PR29663 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO KRUCZEWISKI MORAIS (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. 25928101, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1018086-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. G. (REQUERENTE)

FERNANDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DIAS DA SILVA OAB - 998.987.051-91 (REPRESENTANTE)

NUBIA CRISTIAN GOMES FRANCA TAVARES OAB - GO29951 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GONÇALVES APOLÔNIO (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. 21294719, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006304-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERISON CALDAS JUNIOR (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ECA DE FIGUEREDO OAB - GO13833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALVES FERREIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006304-91.2020.8.11.0041 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, oportunidade em que deverá juntar cópia da petição inicial e do 

despacho judicial. 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-emitir guia- diligência oficial de justiça- 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, 14 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006438-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MONEGAT CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA OAB - RS45423 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SCUSSEL DA SILVA OAB - RS67369 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006438-21.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388 § 

único). Juntados tais documentos, CUMPRA-SE com urgência, em plantão 

judiciário, 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-emitir guia- diligência 

oficial de justiça- diligência”. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Às providências. Cuiabá, 14 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006099-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006099-62.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015380-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA OAB - PR37936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELY LISBOA BORGES (REQUERIDO)

BENEDITO BENTO SOBRINHO (REQUERIDO)

SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL LTDA - ME (REQUERIDO)

IVONE GONCALVES DE NORONHA BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1015380-76.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão de id. 272616837, expeça-se novo mandado de “penhora, 

avaliação, remoção e intimação”, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

com observância das regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Registre-se que o meirinho deve se atentar para as regras do art. 252 do 

CPC, o qual prevê que, após duas tentativas frustradas de encontrar a 

parte no seu domicílio, e havendo suspeita de ocultação, deverá intimar 

qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora designada. 

Consigno que o advogado da parte autora deverá apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência em 05 (cinco) dias, uma vez que 

o interessado não é beneficiário da gratuidade da justiça. Sendo positiva a 

diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 14 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. 1004493-96.2020.811.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 29140088, a parte autora informa que a testemunha Flávio 

Ribeiro de Souza atualmente está residindo no município de Alta Floresta 

(juízo deprecante), requerendo, portanto, o cancelamento da audiência 

designada neste juízo. Diante disso, declaro prejudicada a oitiva da 

testemunha arrolada pelo requerente, cuja audiência aconteceria na data 

de 10/03/2020, às 16h30min, cabendo à Secretaria devolver a presente à 

comarca de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção 

das baixas e anotações necessárias. Às providências. Cuiabá, 14 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041450-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAI PRIME EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1041450-33.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29226185, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060367-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE LIMA KROMINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060367-03.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor do ofício encaminhado pelo juízo deprecante (id. 28833071), 

expeça-se mandado de busca e apreensão, observadas as informações 

contidas no referido expediente. Sendo positiva a diligência, devolva-se à 

origem mediante a adoção das providências pertinentes. Consigno que o 

advogado da parte autora deverá apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência em 05 (cinco) dias, uma vez que o interessado 

não é beneficiário da gratuidade da justiça. Cópia desta decisão servirá 

como mandado, bem assim de ofício para requisição de força policial, 

registrando-se que a polícia somente poderá ser acionada se realmente 

necessário, cabendo ao meirinho certificar circunstanciadamente sobre a 

diligência. Às providências. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051513-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CAMILO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR (INVENTARIANTE)

JOAO AUGUSTO DE MORAES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1051513-20.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de id. 28827107, expeça-se novo mandado para 

cumprimento do ato deprecado, cabendo ao Sr. Oficial de Justiça, se 

necessário, contatar o causídico para obtenção de informações 

complementares (66 98106-6060). Sendo positiva a diligência, devolva-se 

à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 14 de fevereiro 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051180-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO SAUDE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1051180-60.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

29022689. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, certifique-se e devolva-se a 

presente à Comarca de origem, no estado em que se encontra, 

observando no que couber os termos do art. 393 da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023696-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS WILLIAN FRARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1023696-78.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 24696739 e da manifestação de id. 25112852, 

expeça-se novo mandado citatório, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

com observância das regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Registre-se que o meirinho deve se atentar para as regras do art. 252 do 

CPC, o qual prevê que, após duas tentativas frustradas de encontrar a 

parte no seu domicílio, e havendo suspeita de ocultação, deverá intimar 

qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora designada. 

Sendo positiva a diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Consigno que o advogado da parte autora 

deverá apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência 

do oficial de justiça ou oferecer meios para cumprimento do ato, uma vez 

que o interessado não é beneficiário da gratuidade da justiça. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047236-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1047236-58.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da petição de id. 

26314204, oportunidade em que deverá apresentar a documentação 

solicitada pelo expert. Com a manifestação, imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040182-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA OAB - RJ189173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORIAH, COMERCIO REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA (REQUERIDO)

ERNESTO BERTO SARAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1040182-41.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

29184867. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, certifique-se e devolva-se a 

presente à Comarca de origem, no estado em que se encontra, 

observando no que couber os termos do art. 393 da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037754-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO REBESCHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1037754-86.2019.811.0041 Vistos. Dos autos se 

vê que a Gestora Judiciária encaminhou ofício à Central de Mandados 

deste Fórum em 16/01/2020 solicitando a devolução do mandado de 

penhora e avaliação, devidamente cumprido. A Central informou que o 

expediente foi remetido ao Oficial de Justiça via e-mail funcional, mas até 

este momento o servidor não comprovou que a diligência de id. 24968633 

se aperfeiçoou. Diante deste contexto, oficie-se novamente à Central de 

Mandados ordenando que o meirinho promova o cumprimento do mandado 

e sua devolução em 05 (cinco) dias, sob pena da adoção das medidas 

disciplinares pertinentes. Com o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1054148-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIPA SECURITIZADORA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAFAEL COSTA DE BORBA OAB - SC30349 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ABILAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1054148-71.2019.811.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 28957879, a parte autora informa que não foi possível 

localizar o bem para fins de avaliação, requerendo, portanto, que seja 

oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis do Sétimo Ofício e à Prefeitura 

de Cuiabá solicitando informações acerca da exata localização do imóvel. 

Data vênia, incumbe à parte interessada comprovar o esgotamento das 

diligências necessárias, sendo certo que a intervenção do Judiciário só se 

mostra cabível em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos. 

Deste modo, intime-se a autora para em 30 (trinta) dias apresentar o laudo 

de avaliação do bem a ser leiloado, vez que é documento prescindível 

para a regular tramitação desta precatória. Com a manifestação, 

imediatamente conclusos. Decorrido o prazo assinalado sem 

pronunciamento, certifique-se e devolva-se a presente à Comarca de 

origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Comunique-se o juízo deprecante acerca desta 

decisão. Às providências. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010310-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO VINICIUS MARQUES BORELLA OAB - SP297455 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sobre a petição de Id. 28973996. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONNE MARIA FERREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

MARIA CANDELARIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES E DR. FAUSTO DEL CLARO JUNIOR, PARA 

QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO 

PELA PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007372-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

PEDRO LUIZ LOTTI (EXECUTADO)

ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA OAB - MT16184/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1007372-30.2019.8.11.0003. VISTO. Trata-se de execução 

fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGRENCO 

DO BRASIL S.A., LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, 

INGLOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, ANTONIO AUGUSTO PIRES 

JUNIOR e PEDRO LUIZ LOTTI. A decisão de Id. 22549780 deferiu a 

imposição de restrição judicial no sistema RENAJUD, em face dos veículos 

automotores cadastrados em nome dos executados. Assim, foi inserida 

restrição de circulação sobre o veículo MMC/PJERO TR4 FLEX HP, placa 

APO-2626, de propriedade do executado ANTONIO AUGUSTO PIRES 

JUNIOR (Id. 22683263). O executado ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR 

alegou que foi excluído da CDA que funda a presente execução, através 

do processo administrativo nº 549462/2019, em decisão datada de 

23/12/2019, e, portanto, não deve seguir no polo passivo. Informou que o 

veículo bloqueado nos autos, em 13 de agosto de 2019, foi apreendido em 

uma blitz policial por não portar CRLV, uma vez que devido à anotação da 

penhora no sistema Renajud referido documento não é emitido, mesmo que 

não haja débito de IPVA e Licenciamento. Asseverou que o veículo foi 

recolhido para um pátio terceirizado na cidade de Belo Horizonte-MG, com 

uma despesa diária alta (R$ 188,00), e que já recebeu a segunda 

notificação de aviso de hasta pública do bem, em razão de não possuir o 

documento atual de licenciamento do veículo. Sustentou que esta 

indevidamente inserido no polo passivo da pressente ação, sofrendo 

inúmeros prejuízo em decorrência desse fato, e que nunca foi citado de 

forma válida, de modo que não teve oportunidade de apresentar sua 

defesa. Ao final, requereu: a) a exclusão de Antônio Augusto Pires Junior 

do polo passivo da presente execução; b) expedição de alvará para o 

DETRAN do Estado de Minas Gerais, nos termos do Art. 720 do CPC, a fim 

de liberar o veículo, por este ser impedido de ir a leilão, uma vez que 

possui impedimento no RENAJUD em favor do Estado de Mato Grosso, 

isentando-o das despesas com pátio, devido ao alto valor que já se 

encontrava na data de 05.02.2020; c) expedição de alvará ao Detran de 

Belo Horizonte-MG, determinado a retirada do veículo Placa APO.2626, 

Renavam nº 00257282661, Chassi nº 93XFRH77WBCA54916, 

marca/modelo MMC/PAJERO TR4 Flex HP, do edital de hasta pública, dando 

ciência a este que o executado possui decisão favorável no tocante a sua 

exclusão na CDA que fundamenta o presente processo; d) seja 

determinada a emissão do documento CRLV, visto que o DETRAN do 

Estado do Paraná, onde o veículo está registrado, se nega a emitir o 

documento em razão da anotação no sistema Renajud; e) seja autorizado 

a nomeação de fiel depositário, na pessoa do Executado Antônio Augusto 

Pires Junior, do veículo em questão (Id. 28885713). O ESTADO DE MATO 

GROSSO informou que o quadro societário da empresa executada foi 

alterado em função do cumprimento de decisão administrativa e do 

deferimento de requerimentos administrativos. Em razão disso, requereu a 

desistência parcial da presente ação em face de Antônio Augusto Pires 

Junior, com a devida baixa no Cartório Distribuidor, sem ônus para as 

partes. Requereu, ainda, a substituição da CDA, com fulcro no artigo 2º, § 

8º, da Lei nº 6.830/80, já com as devidas alterações (Id. 28938444). O 

ESTADO DE MATO GROSSO concordou com a liberação da penhora do 

veículo pertencente ao Sr. Antônio Augusto Pires Junior, tendo em vista 

que ele já foi excluído da CDA nº 20153359 e sua exclusão da presente 

demanda já foi requerida (Id. 29017768). É o relatório. Decido. Conforme 

se depreende dos autos, o executado ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR 

foi excluído da CDA que embasa a presente execução (nº 20153359). O 

Estado de Mato Grosso já apresentou, inclusive, CDA retificada, onde não 

consta o nome deste executado no rol dos corresponsáveis (Id. 

28938446). Segundo informado pelo executado ANTONIO AUGUSTO 

PIRES JUNIOR, ele foi excluído da CDA através do processo administrativo 

nº 549462/2019, em decisão datada de 23/12/2019. Extrai-se do 

comprovante acostado no Id. 22683263 que o veículo MMC/PJERO TR4 

FLEX HP, placa APO-2626, de propriedade do mencionado executado, 

recebeu a restrição de circulação, via sistema Renajud, na data de 

16/08/2019, ou seja, em data anterior à exclusão de ANTONIO AUGUSTO 

PIRES JUNIOR da CDA nº 20153359. Ressalta-se que a remoção da 

restrição em questão é medida inquestionável na hipótese, até porque o 

próprio exequente já manifestou concordância com o pedido de liberação 

da restrição imposta sobre o veículo MMC/PJERO TR4 FLEX HP, placa 

APO-2626. Por outro lado, tem-se que o pedido de isenção das despesas 

do pátio para onde o veículo foi removido depois de apreendido não 

merece acolhimento. Isso porque, conforme já mencionado, o sócio 

ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR foi excluído da CDA em data posterior 

à inserção da restrição em face do veículo. Ou seja, quando a restrição de 

circulação foi inserida o referido sócio ainda respondia pelos débitos 

objeto da CDA nº 20153359, não havendo, portanto, qualquer 

irregularidade no ato de inclusão de restrição pelo sistema Renajud. De 

igual modo, os pedidos de expedição de “alvará” para determinar a 

retirada do veículo do edital de hasta pública e de que seja determinada a 

expedição do documento CRLV não devem prosperar. Como já indicado 

acima, a restrição de circulação inserida por este juízo será removida. 

Portanto, se não houver outras pendências, nada impedirá o proprietário 

de renovar o Certificado de Licenciamento Anual do veículo e então retirar 

o veículo do pátio, mediante o pagamento das despesas com remoção e 

estada (artigo 271, CTB). Ademais, de acordo com o documento juntado 

no Id. 28885736, o veículo do executado possui outras restrições além 

daquela inserido por este juízo, que possivelmente poderão impedir a 

emissão do Licenciamento Anual do veículo, o que, por si só, inviabiliza o 

deferimento dos mencionados pedidos. Com essas considerações, 

DEFIRO a exclusão de ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR do polo passivo 

desta execução, bem como a remoção da restrição de circulação inserida 

sobre o veículo MMC/PJERO TR4 FLEX HP, placa APO-2626. INDEFIRO os 

demais pedidos formulados na petição de Id. 28885713. Providencie-se a 

exclusão do nome do sócio ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR deste feito 

perante o sistema PJE, com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012426-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHROEDER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VERA LUCIA SCHROEDER (EXECUTADO)

GUILHERME SCHROEDER FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(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. Apesar do exequente informar o 

cancelamento da CDA, o que ocorreu foi o pagamento da obrigação, nos 

termos da confissão do próprio executado. 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. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003778-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003778-42.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ILDACY ROCHA DOS 

SANTOS ANCHIETA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO 

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 22 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004295-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

VISTO. Intime-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a implantação do benefício 

auxílio acidente, em favor do exequente, conforme determinado na 

sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

em caso de descumprimento, a ser revertida em favor do exequente. 

Intime-se a Gerência Executiva em Mato Grosso – Agência da Previdência 

Social de Atendimento de Demanda Judicial para, no prazo de 10 (dez) 

dias, providenciar a implantação do benefício auxílio acidente, em favor do 

exequente. Cumpra-se, com urgência. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005930-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005930-97.2017.8.11.0003. AUTOR(A): ROSA MARIA FERREIRA PAIVA 

RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO Intimem-se as partes para 

manifestarem-se nos autos, em 5 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 4 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005670-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI TAPIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO das partes para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias acerca da da proposta de honorários juntada ID. Nº 

28403227.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001729-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. (REU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 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). DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011566-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIA VANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1011566-10.2018.8.11.0003 VISTO. ANTONIA VANDA 

PINHEIRO DE OLIVEIRA ALVES e ERIVAN ALVES DE OLIVEIRA ajuizaram 

ação de indenização por dano moral e material em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que, na noite do dia 10 de abril de 

2018, por volta das 23h55min, o filho dos autores, Vinícius de Oliveira 

Alves, após sair do seu turno de serviço, envolveu-se em um acidente de 

trânsito com uma motocicleta resultando na morte deste. Segundo os 

autores, Vinícius retornava do trabalho e, ao passar pela rua Santos 

Dumont, no bairro Monte Líbano, foi surpreendido com buracos na pista, 

dos quais não teve condições de desviar e, ao cair no meio na pista de 

rolamento, foi projetado contra uma lixeira na calçada, causando diversas 

fraturas no corpo. Relataram que o filho foi socorrido pelo SAMU – 

Atendimento Móvel de Urgência - no local do acidente, mas não resistiu 

aos ferimentos, vindo a falecer no Hospital Regional de Rondonópolis, por 

volta das 2h00min do mesmo dia, devido a politraumatismo. Consta na 
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inicial que no local onde ocorreu o acidente não havia iluminação pública, o 

que dificulta muito a visão noturna da via de rolamento. Ao final, requereu 

seja julgada procedente a ação para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por dano moral, no valor correspondente a R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ante a responsabilidade no evento 

danoso por negligenciar a manutenção das vias urbanas. O Município de 

Rondonópolis contestou a ação e alegou culpa exclusiva da vítima, por 

conduzir o veículo em via em velocidade incompatível com a via e sem 

adotar as cautelas devidas. Segundo o requerido, no local do acidente 

destacado nos autos existe um cruzamento entre uma via coletora (40 

Km/h) com uma arterial (60 Km/h). O filho dos autores trafegava pela via 

arterial, cuja velocidade máxima deveria ser de 60 Km/h, com obrigação de 

parada no cruzamento, dada a chamada direção defensiva. Todavia, 

conforme se depreende dos laudos, a vítima teve várias fraturas, pois foi 

arremessada a uma longa distância, chocando-se com uma lixeira, que 

ficou completamente amassada, um indicativo de que transitava em 

altíssima velocidade. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial (id. 17592744). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (id. 18100929). Intimadas as partes para 

especificarem as provas, a parte autora afirmou que a matéria é 

unicamente de direito, não necessitando produzir provas, requerendo o 

julgamento antecipado da lide (id. 18474017). O Município, por sua vez, 

requereu a produção de prova pericial, testemunhal e documental, 

requerendo juntada do anexo Parecer Técnico e a oitiva do Perito Oficial 

Médico Legista que atestou o óbito da vítima, bem como dos Bombeiros 

Militares que integravam a equipe do SAMU e prestaram o atendimento no 

local do acidente (id. 19844149). Os autores foram intimados para 

juntarem o laudo pericial subscrito por perito oficial da POLITEC/MT, tendo 

em vista que foi registrado Boletim de Ocorrência noticiando acidente de 

trânsito que resultou em óbito (id. 19251633). Em resposta, a parte autora 

informou que não consta na POLITEC registro do atendimento dessa 

ocorrência (ids. 25813621 e 25813627). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que 

incumbe aos autores a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito 

(artigo 373, I) e no caso, estes informaram que a matéria é unicamente de 

direito, não necessitando produzir outras provas, além das existentes nos 

autos (id. 18474017). Os autores ingressaram em juízo pretendendo, em 

suma, a reparação pelos danos morais em virtude do falecimento de seu 

filho após acidente de trânsito. Asseveram que o acidente foi causado 

pela má conservação da via com pavimentação defeituosa, buracos e sem 

iluminação, atraindo a responsabilidade do Município pelo evento danoso. 

O caso destes autos deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade 

objetiva, conforme o disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição, à luz da 

teoria do risco em que a obrigação de indenizar existe ainda que a 

conduta não seja culposa. Eventual inércia da parte ré, na prestação do 

serviço público, deixando de sinalizar ou zelar pela manutenção da via 

pública, não pode ser interpretada como uma omissão de natureza 

genérica. Tal assertiva tem por fundamento a necessidade de garantia 

integral, pelo ente público, à segurança e à integridade física daqueles que 

circulam pelas vias públicas, sejam condutores, passageiros ou 

pedestres. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

PROPOSTA EM FACE DE ENTE MUNICIPAL. QUEDA EM BUEIRO ABERTO 

NA VIA PÚBLICA. ART. 37, §6º DA CRFB. TEORIA DO RISCO 

ADMINISTRATIVO. Omissão específica do ente municipal em seu dever de 

conservação da via pública como causa adequada para o acidente que 

envolveu o autor. Responsabilidade objetiva. Danos morais in re ipsa. 

Quantia indenizatória não impugnada. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO” (TJRJ; APL 0000098-32.2011.8.19.0054; São João de 

Meriti; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza de freitas 

Carvalho; DORJ 29/11/2019; Pág. 864). Logo, tratando-se de omissão 

específica (falha na conservação de via pública), a responsabilidade 

objetiva do ente municipal e daquele que, por sua ordem, executa o 

serviço público, somente será afastada nas hipóteses de culpa exclusiva 

da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Do contido nos 

autos não se pode afirmar que o Município, através de uma conduta 

omissiva, foi o causador dos danos relatados na petição inicial. A tese 

sustentada pelos autores não vem corroborada por prova atestando que o 

acidente ocorreu em razão da ausência de iluminação e precariedade do 

trecho. Com efeito, os autores juntaram fotos não datadas, as quais em 

nada contribuíram para o esclarecimento das controvérsias, uma vez que 

apenas exibem imagens fechadas de buracos em uma via não 

identificada, apontando como o local do acidente, não sendo possível 

identificar, sequer, a posição ou distância de tais buracos até o ponto de 

colisão (lixeira) (id. 17592744). Por outro lado, o vídeo contendo a 

reportagem sobre o acidente em questão revela a existência de alguns 

buracos superficiais no asfalto (não sendo possível ver a localização 

exata destes) e um buraco mais profundo na lateral da calçada (no 

sentido oposto do trafegado pela vítima na Rua Santos Dumont). A referida 

gravação mostra, ainda, que há uma distância considerável entre o buraco 

que teria provocado o desequilíbrio do motociclista (localizado na lateral da 

calçada) até a lixeira em que ele se chocou, revelando que a motocicleta 

estava sendo conduzida em alta velocidade, já que permaneceu em 

movimento por alguns metros até a colisão. Outro fato que chama a 

atenção, como já mencionado, é que tanto o buraco existente na lateral a 

calçada, como a lixeira, estão localizados no lado oposto do sentido 

percorrido por Vinícius na rua Santos Dumont. Tais elementos levam a 

dedução de que o condutor não foi cauteloso na direção da motocicleta, 

pois, ainda que as condições de trafegabilidade não fossem as mais 

favoráveis naquele dia fatídico, não se verificou buraco profundo ou 

perigoso na pista de rolamento trafegada pela vítima, a ponto de justificar a 

manobra brusca no sentido contrário por ele percorrido e próximo a 

calçada. A partir dessa conjectura da dinâmica do acidente, sem dúvida, 

se a vítima tivesse conduzido a motocicleta em uma velocidade compatível 

com o local e horário (noturno), bem como se mantido na sua via de 

direção, o acidente não teria ocorrido, assim como a consequência fatal. 

De outro norte, imputar ao Município qualquer responsabilidade no evento 

apenas por existir defeito em via pública significaria ignorar a realidade, 

uma vez que não é razoável exigir do requerido que tenha de manter 

servidores durante vinte e quatro horas por dia, em toda malha viária do 

Município para proceder à manutenção. Ressalta-se que a vítima conhecia 

a via em questão, já que, conforme mencionado na inicial, fazia esse 

percurso do trabalho para casa. Desse modo, ao contrário do que 

argumenta os autores, as provas produzidas nos autos não apontam para 

qualquer indício de responsabilidade do Município pelo acidente sofrido, 

tudo levando a crer que a vítima perdeu o controle da moto 

inadvertidamente. As consequências negativas do dano moral são 

presumidas como a dor, sofrimento, etc... mas não sua ocorrência, razão 

pela qual deve ser julgado improcedente o pedido de condenação do 

município réu em danos morais. O fato de a responsabilidade do ente 

público ser objetiva não altera este entendimento, tendo em vista que, 

neste caso, dispensável a demonstração de culpa na conduta, 

permanecendo necessária a demonstração do dano. Portanto, o que se vê 

do contexto probatório é que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do 

motociclista, que não tomou as cautelas necessárias para circular com 

segurança. Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano moral formulado por ANTONIA VANDA PINHEIRO DE 

OLIVEIRA ALVES e ERIVAN ALVES DE OLIVEIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para julgar extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Considerando os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, 

aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do 

CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo 

disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios 

obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante 

(tendo por base o valor da causa). Assim, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do 

Estado, que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), considerando o pouco 

tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não 

havendo necessidade de deslocamento), que o Procurador trouxe boa 

fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver 

complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do 

Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações 

decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 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 (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil). 

P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014731-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PICOLLI TELECOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM 

APARELHOS CELULARES LTDA - ME (EXECUTADO)

DOMENICO PICOLLI (EXECUTADO)

GIUSEPPE PICOLLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito. O pedido deve ser deferido. Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente viável. 

Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como primeiro 

bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. 

SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A 

matéria não enseja mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou 

sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo 

sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca 

de outros bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - 

AG:  200902010089663 RJ 2009.02 .01 .008966-3 ,  Re la to r : 

Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 

26/04/2011, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data::10/05/2011 - Página::132). Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC. Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos. Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado. No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de 

Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO quinta-feira, 13/02/2020 

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | 

Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de 

Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Número do Protocolo: 20200001956793 Número do Processo: 

1014731-31.2019.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: FRANCISCO ROGERIO BARROS 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: ESTADO DE MATO GROSSO 

Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para 

exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar 

os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 040.365.998-10 - 

DOMENICO PICOLLI Respostas ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências 

/ Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante 

Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 9.937,13 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 

5 ,18  5 ,18  11 /02 /2020 20 :32  13 /02 /2020 22 :06 :38  T rans f .  Va lo r 

ID:072020000001966534 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 5,18 Não enviada - - 

BANCO ORIGINAL S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 14:25 

Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 9.937,13 (02) Réu/executado 

sem saldo positivo. - 11/02/2020 20:23 BCO BRADESCO / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 9.937,13 (05) Réu/executado sem saldo disponível 

devido a bloqueio total anterior. - 10/02/2020 20:02 BCO BRASIL / Todas 

as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 9.937,13 (00) Resposta negativa: o réu/executado não 

é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a 

instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. - 11/02/2020 00:54 BCO FIBRA / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 9.937,13 (00) Resposta negativa: o réu/executado não 

é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a 

instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. - 11/02/2020 18:06 BCO SAFRA / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 9.937,13 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

11/02/2020 17:47 BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 9.937,13 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 

05:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 9.937,13 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente 

(não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não 

é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia 

dos ativos. - 10/02/2020 23:10 Não Respostas(exibir| ocultar) 

05.745.746/0002-29 - PICOLLI TELECOM COMERCIO E PRESTACAO DE 

SERVICOS EM APARELHOS CELULARES LTDA - ME CPF/CNPJ não 

encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de 

relacionamentos. 077.518.808-56 - GIUSEPPE PICOLLI Respostas ITAÚ 

UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 14:25 

Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 9.937,13 (13) Cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos 

ou valores mobiliários. 31,50 31,50 11/02/2020 20:32 13/02/2020 22:06:38 

Transf. Valor ID:072020000001966542 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 31,50 Não 

enviada - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 9.937,13 

(02) Réu/executado sem saldo positivo. - 10/02/2020 20:02 BCO FIBRA / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 9.937,13 (05) Réu/executado sem saldo disponível 

devido a bloqueio total anterior. - 11/02/2020 18:06 BCO SAFRA / Todas 

as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 9.937,13 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

11/02/2020 17:47 BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 14:25 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 9.937,13 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 
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05:51 Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x. BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder 

Judiciário EJUBY.ROGERIO domingo, 09/02/2020 Minutas | Protocolamento | 

Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de Protocolamento de Bloqueio 

de Valores Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e 

clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da Solicitação: 

Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras 

As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão 

consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas 

simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min 

do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em 

dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras 

no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior. Número do 

Protocolo: 20200001956793 Data/Horário de protocolamento: 09/02/2020 

14h25 Número do Processo: 1014731-31.2019.8.11.0003 Tribunal: 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 

- 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de Rondonópolis Juiz Solicitante do 

Bloqueio: FRANCISCO ROGERIO BARROS Tipo/Natureza da Ação: 

Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do 

Autor/Exeqüente da Ação: ESTADO DE MATO GROSSO Deseja bloquear 

conta-salário? Não Relação dos Réus/Executados Réu/Executado Valor a 

Bloquear Contas e Aplicações Financeiras Atingidas 040.365.998-10 : 

DOMENICO PICOLLI 9.937,13 Instituições financeiras com relacionamentos 

com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 077.518.808-56 : 

GIUSEPPE PICOLLI 9.937,13 Instituições financeiras com relacionamentos 

com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 05.745.746/0002-29 : 

PICOLLI TELECOM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM 

APARELHOS CELULARES LTDA - ME 9.937,13 CPF/CNPJ não 

encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de 

relacionamentos.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008021-92.2019.8.11.0003

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)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito. O pedido deve ser deferido. Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente viável. 

Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como primeiro 

bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. 

SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A 

matéria não enseja mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou 

sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo 

sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca 

de outros bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - 

AG:  200902010089663 RJ 2009.02 .01 .008966-3 ,  Re la to r : 

Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 

26/04/2011, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data::10/05/2011 - Página::132). Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC. Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos. Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado. No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de 

Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO quinta-feira, 13/02/2020 

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | 

Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de 

Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Número do Protocolo: 20200001957086 Número do Processo: 

1008021-92.2019.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: FRANCISCO ROGERIO BARROS 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: ESTADO DE MATO GROSSO 

Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para 

exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar 

os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 01.383.744/0001-03 

- PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA Respostas BCO BRADESCO / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

10/02/2020 20:02 BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 

05:51 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 

(02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 20:32 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 308.323.149-00 

- ZELY IGNEZ PIETSCH Respostas CCLA TRÊS FRONTEIRAS / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 637.306,75 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 27,50 27,50 11/02/2020 18:03 13/02/2020 22:17:58 

Transf. Valor ID:072020000001966577 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 27,50 Não 

enviada - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 

(02) Réu/executado sem saldo positivo. - 10/02/2020 20:02 BCO BRASIL / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

11/02/2020 18:57 BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 637.306,75 (05) Réu/executado sem saldo disponível devido a 

bloqueio total anterior. - 11/02/2020 05:51 CCLA SUL DE MATO GROSSO / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

11/02/2020 19:30 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 

20:32 Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 
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396.173.861-00 - FELIX GONCALVES DE ALMEIDA Respostas BCO 

BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor 

FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. - 10/02/2020 20:02 BCO BRASIL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 

18:57 BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 637.306,75 (05) Réu/executado sem saldo disponível devido a 

bloqueio total anterior. - 11/02/2020 18:23 BCO SANTANDER / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

11/02/2020 05:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 

04:06 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 

(02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 20:32 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 599.638.329-20 

- ENIO CARLOS PIETSCH Respostas XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 637.306,75 (13) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores 

mobiliários. 12.306,04 12.306,04 11/02/2020 17:42 13/02/2020 22:17:58 

Transf. Valor ID:072020000001966585 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 12.306,04 

Não enviada - - CCLA REGIAO SUL DE MATO GROSSO / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 637.306,75 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 68,73 68,73 11/02/2020 18:04 13/02/2020 22:17:58 

Transf. Valor ID:072020000001966593 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 68,73 Não 

enviada - - BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 

(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 19,60 19,60 

1 1 / 0 2 / 2 0 2 0  0 5 : 2 2  1 3 / 0 2 / 2 0 2 0  2 2 : 1 7 : 5 8  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072020000001966607 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 19,60 Não enviada - - 

BANCO XP S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 

Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 (00) Resposta 

negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui 

apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o 

registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. - 11/02/2020 

17:42 BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 

Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. - 10/02/2020 20:02 BCO 

COOPERATIVO DO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 

(00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não possui 

contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 

responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia 

dos ativos. - 11/02/2020 04:30 BCO SANTANDER / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 637.306,75 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 

05:51 CCLA TRÊS FRONTEIRAS / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

09/02/2020 19:17 Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 

(02) Réu/executado sem saldo positivo. - 11/02/2020 18:02 ITAÚ 

UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/02/2020 19:17 

Bloq. Valor FRANCISCO ROGERIO BARROS 637.306,75 (00) Resposta 

negativa: o réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui 

apenas contas inativas, ou a instituição não é responsável sobre o 

registro de titularidade, administração ou custódia dos ativos. - 11/02/2020 

20:32 Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder 

Judiciário EJUBY.ROGERIO domingo, 09/02/2020 Minutas | Protocolamento | 

Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de Protocolamento de Bloqueio 

de Valores Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e 

clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da Solicitação: 

Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras 

As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão 

consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas 

simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min 

do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em 

dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras 

no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior. Número do 

Protocolo: 20200001957086 Data/Horário de protocolamento: 09/02/2020 

19h17 Número do Processo: 1008021-92.2019.8.11.0003 Tribunal: 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 

- 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de Rondonópolis Juiz Solicitante do 

Bloqueio: FRANCISCO ROGERIO BARROS Tipo/Natureza da Ação: 

Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do 

Autor/Exeqüente da Ação: ESTADO DE MATO GROSSO Deseja bloquear 

conta-salário? Não Relação dos Réus/Executados Réu/Executado Valor a 

Bloquear Contas e Aplicações Financeiras Atingidas 599.638.329-20 : 

ENIO CARLOS PIETSCH 637.306,75 Instituições financeiras com 

relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 

396.173.861-00 : FELIX GONCALVES DE ALMEIDA 637.306,75 Instituições 

financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da 

protocolização. 01.383.744/0001-03 : PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS 

LTDA 637.306,75 Instituições financeiras com relacionamentos com o 

CPF/CNPJ no momento da protocolização. 308.323.149-00 : ZELY IGNEZ 

PIETSCH 637.306,75 Instituições financeiras com relacionamentos com o 

CPF/CNPJ no momento da protocolização.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007372-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

PEDRO LUIZ LOTTI (EXECUTADO)

ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo nº 1007372-30.2019.8.11.0003. VISTO. Trata-se de execução 

fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGRENCO 

DO BRASIL S.A., LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, 

INGLOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, ANTONIO AUGUSTO PIRES 

JUNIOR e PEDRO LUIZ LOTTI. A decisão de Id. 22549780 deferiu a 

imposição de restrição judicial no sistema RENAJUD, em face dos veículos 

automotores cadastrados em nome dos executados. Assim, foi inserida 
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restrição de circulação sobre o veículo MMC/PJERO TR4 FLEX HP, placa 

APO-2626, de propriedade do executado ANTONIO AUGUSTO PIRES 

JUNIOR (Id. 22683263). O executado ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR 

alegou que foi excluído da CDA que funda a presente execução, através 

do processo administrativo nº 549462/2019, em decisão datada de 

23/12/2019, e, portanto, não deve seguir no polo passivo. Informou que o 

veículo bloqueado nos autos, em 13 de agosto de 2019, foi apreendido em 

uma blitz policial por não portar CRLV, uma vez que devido à anotação da 

penhora no sistema Renajud referido documento não é emitido, mesmo que 

não haja débito de IPVA e Licenciamento. Asseverou que o veículo foi 

recolhido para um pátio terceirizado na cidade de Belo Horizonte-MG, com 

uma despesa diária alta (R$ 188,00), e que já recebeu a segunda 

notificação de aviso de hasta pública do bem, em razão de não possuir o 

documento atual de licenciamento do veículo. Sustentou que esta 

indevidamente inserido no polo passivo da pressente ação, sofrendo 

inúmeros prejuízo em decorrência desse fato, e que nunca foi citado de 

forma válida, de modo que não teve oportunidade de apresentar sua 

defesa. Ao final, requereu: a) a exclusão de Antônio Augusto Pires Junior 

do polo passivo da presente execução; b) expedição de alvará para o 

DETRAN do Estado de Minas Gerais, nos termos do Art. 720 do CPC, a fim 

de liberar o veículo, por este ser impedido de ir a leilão, uma vez que 

possui impedimento no RENAJUD em favor do Estado de Mato Grosso, 

isentando-o das despesas com pátio, devido ao alto valor que já se 

encontrava na data de 05.02.2020; c) expedição de alvará ao Detran de 

Belo Horizonte-MG, determinado a retirada do veículo Placa APO.2626, 

Renavam nº 00257282661, Chassi nº 93XFRH77WBCA54916, 

marca/modelo MMC/PAJERO TR4 Flex HP, do edital de hasta pública, dando 

ciência a este que o executado possui decisão favorável no tocante a sua 

exclusão na CDA que fundamenta o presente processo; d) seja 

determinada a emissão do documento CRLV, visto que o DETRAN do 

Estado do Paraná, onde o veículo está registrado, se nega a emitir o 

documento em razão da anotação no sistema Renajud; e) seja autorizado 

a nomeação de fiel depositário, na pessoa do Executado Antônio Augusto 

Pires Junior, do veículo em questão (Id. 28885713). O ESTADO DE MATO 

GROSSO informou que o quadro societário da empresa executada foi 

alterado em função do cumprimento de decisão administrativa e do 

deferimento de requerimentos administrativos. Em razão disso, requereu a 

desistência parcial da presente ação em face de Antônio Augusto Pires 

Junior, com a devida baixa no Cartório Distribuidor, sem ônus para as 

partes. Requereu, ainda, a substituição da CDA, com fulcro no artigo 2º, § 

8º, da Lei nº 6.830/80, já com as devidas alterações (Id. 28938444). O 

ESTADO DE MATO GROSSO concordou com a liberação da penhora do 

veículo pertencente ao Sr. Antônio Augusto Pires Junior, tendo em vista 

que ele já foi excluído da CDA nº 20153359 e sua exclusão da presente 

demanda já foi requerida (Id. 29017768). É o relatório. Decido. Conforme 

se depreende dos autos, o executado ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR 

foi excluído da CDA que embasa a presente execução (nº 20153359). O 

Estado de Mato Grosso já apresentou, inclusive, CDA retificada, onde não 

consta o nome deste executado no rol dos corresponsáveis (Id. 

28938446). Segundo informado pelo executado ANTONIO AUGUSTO 

PIRES JUNIOR, ele foi excluído da CDA através do processo administrativo 

nº 549462/2019, em decisão datada de 23/12/2019. Extrai-se do 

comprovante acostado no Id. 22683263 que o veículo MMC/PJERO TR4 

FLEX HP, placa APO-2626, de propriedade do mencionado executado, 

recebeu a restrição de circulação, via sistema Renajud, na data de 

16/08/2019, ou seja, em data anterior à exclusão de ANTONIO AUGUSTO 

PIRES JUNIOR da CDA nº 20153359. Ressalta-se que a remoção da 

restrição em questão é medida inquestionável na hipótese, até porque o 

próprio exequente já manifestou concordância com o pedido de liberação 

da restrição imposta sobre o veículo MMC/PJERO TR4 FLEX HP, placa 

APO-2626. Por outro lado, tem-se que o pedido de isenção das despesas 

do pátio para onde o veículo foi removido depois de apreendido não 

merece acolhimento. Isso porque, conforme já mencionado, o sócio 

ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR foi excluído da CDA em data posterior 

à inserção da restrição em face do veículo. Ou seja, quando a restrição de 

circulação foi inserida o referido sócio ainda respondia pelos débitos 

objeto da CDA nº 20153359, não havendo, portanto, qualquer 

irregularidade no ato de inclusão de restrição pelo sistema Renajud. De 

igual modo, os pedidos de expedição de “alvará” para determinar a 

retirada do veículo do edital de hasta pública e de que seja determinada a 

expedição do documento CRLV não devem prosperar. Como já indicado 

acima, a restrição de circulação inserida por este juízo será removida. 

Portanto, se não houver outras pendências, nada impedirá o proprietário 

de renovar o Certificado de Licenciamento Anual do veículo e então retirar 

o veículo do pátio, mediante o pagamento das despesas com remoção e 

estada (artigo 271, CTB). Ademais, de acordo com o documento juntado 

no Id. 28885736, o veículo do executado possui outras restrições além 

daquela inserido por este juízo, que possivelmente poderão impedir a 

emissão do Licenciamento Anual do veículo, o que, por si só, inviabiliza o 

deferimento dos mencionados pedidos. Com essas considerações, 

DEFIRO a exclusão de ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR do polo passivo 

desta execução, bem como a remoção da restrição de circulação inserida 

sobre o veículo MMC/PJERO TR4 FLEX HP, placa APO-2626. INDEFIRO os 

demais pedidos formulados na petição de Id. 28885713. Providencie-se a 

exclusão do nome do sócio ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR deste feito 

perante o sistema PJE, com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012426-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHROEDER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VERA LUCIA SCHROEDER (EXECUTADO)

GUILHERME SCHROEDER FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

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. Apesar do exequente informar o 

cancelamento da CDA, o que ocorreu foi o pagamento da obrigação, nos 

termos da confissão do próprio executado. 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. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

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: 1005489-82.2018.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 275.199,87 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: RONDONOPOLIS COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA - MEE OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) RONDONOPOLIS COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

TINTAS E VERNIZES LTDA – ME ,CNPJ: 12.441.528/0001-85, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ; 02) DIEGO HECKLER PIPER, 

CPF: 024.581.061-70, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 

03) EUGENIO TEN CATEN PIPER, CPF: 358.265.680-20, 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.
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REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 

2017212090 - ORIGEM: Órgão: SEFAZ .

 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, 14 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: 1002895-61.2019.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 5.372.885,65 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: J F MESSIAS ME E OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) J F MESSIAS ME ,CNPJ: 05.131.723/0001-43, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 02) JOSE FELIPE 

MESSIAS, CPF: 353.489.171-68, 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.

REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 

2017224317 - ORIGEM: Órgão: SEFAZ .

 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, 14 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: 1009281-10.2019.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 134.609,40 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP E OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP,CNPJ: 

04.389.597/0001-69, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

02) HEITOR MUNIZ FEITOSA, CPF: 053.786.551-96, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido; 03) JANAINA MUNIZ DE CARVALHO, CPF: 

697.810.951-72 ,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.

REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 

2018825349 - ORIGEM: Órgão: SEFAZ .

 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, 14 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 Nº 1007497-32.2018.8.11.0003(PJE);

Valor causa: R$ 48.170,45; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: ROGERIO ANDRADE SILVEIRA.

 Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s)

EXECUTADOS: ROGERIO ANDRADE SILVEIRA, CPF: 260.272.328-20, 

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. 22785836, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, uma vez que houve 

bloqueio de dinheiro em sua conta bancária via BACENJUD, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no 

prazo legal, oferecer 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, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. Rondonópolis - MT, 14 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 INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1016035-65.2019.8.11.0003 (PJE); CDA n.º 20156946

PROCESSO FISICO: 14043-28.2015.811.0003– CÓDIGO: 

799291(DIGITALIZADO)

Valor causa: 459.615,17; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: N. I. CARNEIRO VEICULOS - ME, NOEMIA IGNACIO 

CARNEIRO

 Pessoa(s) a ser(em) Intimada(s)

EXECUTADOS: 01) N. I. CARNEIRO VEICULOS - ME, CNPJ: 

08.794.263/0001-21, 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. 27039418, 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 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. . Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005023-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES SANTANA JUNIOR OAB - MT24670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação dos advogados da empresa 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA, BRAGA 

VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO, OAB/MT nº 19.652; e, ALINE MAIZA 

KESSLER DOS SANTOS, OAB/MT nº 18.288, a fim de apresentarem 

prestação de contas (Nota Fiscal e Relatório Médico), dos valores 

recebidos através do Alvará Eletrônico n° 535200-2/2019, expedido no 

valor de R$ 15.000,00 (descontados R$ 19,05 de tarifa bancária), cujo 

valor líquido depositado em conta, na data de 23/08/2019, foi de R$ 

14.980,95, referente às Diárias Hospitalares de Internação para a Cirurgia 

de Angioplastia na autora Ivonete Alves dos Santos, realizada em 

24/09/2019, em razão da liminar deferida, e confirmada por sentença nos 

autos PJe nº 1005023-54.2019.811.0003.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011222-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R M TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Petição em PDF.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011532-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE MARCIO SILVA GUEDES (EXECUTADO)

JOAO CARLOS MARQUES (EXECUTADO)

ELIAS MANSUR NETO (EXECUTADO)

 

MM JUIZ, O ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificado nos autos, por 

meio do procurador do Estado subscritor, interpõe RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face de erro material contido na 

decisão retro, que equivocadamente indicou como sujeito ativo o Município 

de Rondonópolis, bem como determinou o arquivamento do feito sob o 

fundamento de que o executivo é abaixo de 15 (quinze) UPF, o que 

também não reflete a realidade dos autos, visto que a presente ação tem 

por objeto 03 (três) CDA's, em que apenas uma delas o valor do débito é 

de R$ 129.181,14, ou seja, valor muito acima da alçada do art. 1.199 da 

CNGC. Ante o exposto, pugna-se seja sanado o vício em destaque, 

atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o executivo 

seja recebido e tenha regular seguimento. Cuiabá, 09 de outubro de 2019. 

CARLOS ALBERTO BUENO PROCURADOR DO ESTADO

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003668-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (REU)

CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc. Defiro o pleito ministerial de ID 24774791, intimem-se os 

apelados para que, caso queiram, no prazo legal apresentem 

contrarrazões ao recurso interposto. Intime-se o Ministério Público para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao pleito de ID 

25222717. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1012868-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano 

Oliveira Neto em face da decisão de ID 26119710 que declinou a 

competência para processar e julgar o feito em favor dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, alegando que a decisão foi obscura por 

não determinar a remessa dos autos a tal juízo, mas sim para um dos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Alega ainda que a decisão foi 

omissa quanto a restituição das custas e taxas processuais adiantadas 

inicialmente, eis que no Juizado Especial não é devido tais emolumentos. 

Pois bem. No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que 

não há obscuridades ou omissões na decisão supracitada, ocorre que o 

embargante se equivocou quanto ao meio para obter a restituição das 

custas e taxas processuais adiantadas. Desta feita, deve a parte seguir o 

passo a passo do Manual desenvolvido pelo Departamento de Controle e 

Arrecadação (DCA) para restituir o pagamento dos emolumentos 

requeridos, cuja apreciação do pedido compete ao Juízo Diretor do Foro, 

acessível através do link http://online.pubhtml5.com/jhir/qsoa/. Nota-se, 

ainda, que a embargante não observou que a decisão retro explicou que 

na Comarca de Rondonópolis, na data de prolação da referida decisão, 

não havia instalado, em específico, Juizado Especial da Fazenda Pública, 

de modo que a competência de tal juízo era transferida aos Juizados 

Especiais Cíveis, por força do que dispõe o artigo 1º, inciso II, da 

Resolução n.º 004/2014/TP deste Tribunal. “Art. 1º. As causas referentes 

à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – 

nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.” Somente após a prolação da referida decisão é que o 

TJMT atribuiu competência exclusiva ao 1º Juizado Especial desta 

Comarca para processar e julgar os feitos atinentes à Lei 12.153/2009, 

por meio da Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019. Deste modo, não havendo 

contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 

1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO o presente Embargos de 

Declaração. Remetam-se os autos ao juízo aclarado competente, 

observando-se as alterações introduzidas pela Resolução TJ-MT/OE n.º 

18/2019. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010160-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CEZARIO MENEZES DE BARROS SOBRINHO (EMBARGANTE)

EDUARDO PELLEGRINA FILHO (EMBARGANTE)

DANIEL ROCKENBACH (EMBARGANTE)

JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS (EMBARGANTE)

RUMO MALHA NORTE S.A (EMBARGANTE)

JULIO FONTANA NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO OAB - SP289202 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de embargos à execução opostos por RUMO MALHA 

NORTE S/A, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando, em 

síntese, a ocorrência do instituto da prescrição, a ausência de 

responsabilidade dos sócios no presente caso, bem como a nulidade da 

CDA, por não preencher, em tese, os requisitos legais. No caso, afirma 

que a parte requerida procedeu com a cobrança do montante de 

R$124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) por transportar 

mercadorias com a nota fiscal inidônea, uma vez que não corresponde à 

devida operação, na qual consta produto diverso ao descrito no 

documento fiscal, ensejando a cobrança do ICMS e da multa 

correspondente à infração. Preliminarmente requer seja reconhecido sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, uma 

vez que não seria a proprietária do maquinário apreendido. Explicou que 

firmou contrato de prestação de serviços com a empresa L.A FLORIANO 

& CIA LTDA, nele contendo especificações sobre a prestação de 

serviços, tal como a exigência de determinado maquinário, sendo este em 

um primeiro momento insuficiente para o serviço prestado, o que ensejou 

sua substituição. Assim, sustenta que no exato momento em que estaria 

remetendo aquele defeituoso à proprietária, foi lavrado o termo de 

apreensão e depósito sobre a suposta operação, por estar 

desacompanhado de documento fiscal idôneo. Assevera que houve um 

erro na emissão do documento fiscal referente à troca de equipamentos, 

no qual constava que o bem a ser remetido seria o HYUNDAI 210, mas 

equivocadamente, já que se tratava de uma máquina da marca SANY 22. 

Argumenta, ainda, no sentido de que não é caso de incidência do imposto 

de circulação de mercadorias, uma vez que se trata de “NF de retorno do 

bem remetido para troca”, bem como que não adquiriu a escavadeira, 

sendo esta apenas objeto necessário para a prestação de serviço, nos 

termos do contrato celebrado. Ainda nesse sentido, afirma que por se 

tratar de erro meramente formal, caberia a retificação dos dados sem 

alteração no valor do imposto devido, sendo, em tese, indevida a 

cobrança, razão pela qual frisou que “não há circulação econômica do 

bem, mas tão somente retorno de escavadeira objeto de contrato de 

prestação de serviços”. Dessa forma, aduz que a aplicação da penalidade 

fora desconstituída de fundamento e amparo legal, asseverando não se 

tratar de operação sujeita ao recolhimento do ICMS, por se tratar de mera 

troca de equipamentos e, quanto à multa aplicada, aduz ser indevida e 

desproporcional, pois ultrapassa o valor do próprio valor do tributo 

supostamente devido, tendo em vista que a legislação tributária prevê 

sanções menos severas para um simples erro formal. Logo, baseia suas 

alegações no fato de que a prestação em questão não se trata de 

atividade comercial com proveito econômico obtido, o que afastaria a 

incidência do ICMS, tendo ocorrido no presente caso simples erro formal, o 

que não justificaria a aplicação da penalidade imposta. Requereu, portanto, 

a atribuição de efeito suspensivo ao executivo fiscal, nos termos da 

legislação pertinente. Ao final, requer que sejam julgados procedentes os 

presentes Embargos a fim de tornar nulo o Termo de Apreensão e 

Depósito n.º 1120198-9 e, via de consequência, as penalidades a ele 

impostas e cobradas por meio do executivo fiscal. Ao ID n.º 11233201 o 

autor emendou a inicial a fim de retificar o polo ativo e suscitar a preliminar 

de nulidade da CDA pela indevida inclusão dos sócios no polo passivo da 

execução fiscal, uma vez que não participaram do Processo 

Administrativo que deu ensejo à Ação de Execução Fiscal, bem como que 

não comprovara que os gestores tenham agido com excesso de poderes. 

Em decisão de ID n.º 14352233 este juízo atribuiu efeito suspensivo aos 

presentes Embargos e recebeu a emenda à inicial. A parte requerida, por 

sua vez, apresentou impugnação aos embargos (ID n.º 15207892), 

aduzindo que a legitimidade passiva do contribuinte é evidente, 

considerando ser este o responsável pelo pagamento do tributo, conforme 

a legislação tributária. Ressalta que fora constatada a irregularidade da 

documentação fiscal, uma vez que a descrição do objeto não 

correspondia ao que realmente estaria sendo transportado, suficiente 

para que o fisco lavrasse termo de apreensão e depósito, explicando que 

em se tratando de operação com documento fiscal inidôneo, o contribuinte 

incorre em descumprimento da obrigação acessória e, via de 

consequência, deve se sujeitar às sanções cabíveis. Assim, sustenta que 

ao autuar a parte embargante, o embargado estaria no exercício do 

poder-dever de fiscalização e ao constatar a irregularidade aplicou a 

multa, tratando-se de atividade plenamente vinculada. Argumentou ter 

procedido em todos os seus atos nos ditames da legislação estadual, a 

qual permite a apreensão de bens em casos de transporte de mercadorias 

sem os documentos fiscais correspondentes a operação, a fim de tornar 

plena a atividade estatal de arrecadação dos tributos, sendo o crédito 

tributário regularmente constituído através do TAD. Intimados a manifestar 

sobre as provas que desejam produzir, o embargado aduziu não possuir 

interesse em outras provas, por ser matéria unicamente de direito e, por 

sua vez, o embargante pugnou pela prova pericial para análise 

documental. Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido Das 

preliminares. Conforme se extrai dos autos, a parte autora alegou 

preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA, uma vez 

que os sócios foram indevidamente incluídos no polo passivo do executivo 

fiscal. Quanto à responsabilidade para o pagamento do imposto, dispõe o 

artigo 18, inciso IV da Lei n.º 7.098/98, in verbis: Art. 18 Fica atribuída a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos 

pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que 

concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária: IV - ao 

transportador, em relação à mercadoria: Portanto, não obstante a 

embargada tenha alegado não ser a proprietária do produto objeto da 

prestação, isto em nada influencia no que atine à sua responsabilidade, 

pois configurada pelo simples fato de ser o transportador da mercadoria, 

tal como se vê da leitura do dispositivo alhures. Assim tem decidido a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INIDONEIDADE DAS NOTAS 

FISCAIS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INIDONEIDADE DAS NOTAS 

FISCAIS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INIDONEIDADE DAS NOTAS 

FISCAIS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.. INIDONEIDADE DAS NOTAS 

FISCAIS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. Apelo da embargante: Constatada a 

inidoneidade do documento fiscal que acompanhava os bens, em razão do 

não-recolhimento do ICMS devido, a responsabilidade pelo pagamento do 

tributo e dos acréscimos legais transfere-se ao transportador. Art. 7º, III, 

b, Lei 8.820/89. Apelo do embargado: Majoração dos honorários 

advocatícios sucumbenciais. Hipótese de aumento da referida verba na 

forma do art. 85, §§ 2º, 3º, II, E 11, do CPC APELO DA EMBARGANTE 

DESPROVIDO. APELO DO EMBARGADO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70080605496, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AC: 

70080605496 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 

24/04/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 06/05/2019). Da nulidade da CDA pela inclusão indevida dos sócios 

no polo passivo. Sustenta que os sócios da empresa também não 

deveriam ser responsabilizados pelos tributos da presente execução, pois 

alegam que não foram partes no Processo Administrativo Tributário que 

deu origem a constituição do crédito tributário, além de que se faz 

necessário demonstrar e comprovar a infringência da lei, contrato ou 

estatuto social por parte daquele que exerceu a função de administração 

ou gerência, conforme elencado no art. 135 do CTN. Cumpre ressaltar que 

a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em 

contrário, aqueles cujos nomes constam no título são considerados 

devedores responsáveis pelo tributo. Assim, demonstrado pelo Termo de 

Apreensão de Depósito a inidoneidade do documento fiscal, donde é 

possível observar a existência de uma fraude, por nele constar objeto 

estranho à descrição da operação, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva dos sócios. Do pedido de prova pericial e documental. Rejeito o 

pedido de produção de prova pericial requerido pela embargante, a fim de 

que fosse analisada a documentação dos autos, haja vista que os 

documentos dos autos não possuem qualquer tipo de complexidade que 

limite sua análise pelo homem médio. Não há que se cogitar ainda a 

intimação do embargado para que traga aos autos quaisquer documentos, 

eis que, prima facie, incumbe a parte carrear aos autos quando do 

protocolo da inicial os documentos para comprovar o que alega, salvo 

demonstração de que injustamente lhe está sendo negado acesso a tais 
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documentos, caso em que o juízo poderá requisitar tais documentos junto 

aos órgãos públicos que os detém ou inverter o ônus probatório. Todavia, 

nenhuma destas exceções foram alegadas pela parte autora, de modo 

que resta precluso o direito de trazer novos documentos aos autos fora 

das exceções legais, assim como não demonstrou estar impossibilitada de 

trazê-los aos autos. Não fosse o bastante, os documentos colacionados 

pela embargante demonstram a veracidade de suas narrativas, o que se 

tornou inclusive incontroverso nos autos, já que o Estado de Mato Grosso 

não impugnou as questões fáticas arguidas na inicial, apenas rechaçou as 

questões de direito aplicáveis ao caso. Deste modo, rejeito o pedido de 

produção destas provas. Do mérito. Destaco que estão presentes na 

espécie os requisitos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

visto que se trata de questões exclusivamente de direito, desnecessária, 

pois, a produção de outras provas, razão pela qual é plausível o 

julgamento antecipado da lide. Consoante exposto pela parte embargante, 

fora lavrado Termo de Apreensão e depósito pelo descumprimento da 

obrigação acessória quando do transporte de mercadorias, o que ensejou 

aplicação de multa de 50% sobre a operação e a cobrança do ICMS, e via 

de consequência, o executivo fiscal. Este alega que o para compreensão 

dos fatos é importante salutar que firmou contrato de prestação de 

serviços de descarga de pedra e limpeza de lastro com a empresa L.A 

FLORIANO & CIA LTDA (ID n.º 11110722, pg. 10). Assim, afirma que na 

condição de contratada, forneceria mão de obra e maquinário necessário 

e, em virtude da inutilidade daquele fornecido em primeiro momento, foi 

necessário substituí-lo, sendo no momento da troca que ocorrera a 

apreensão, da qual se constatou a inidoneidade da nota fiscal, pois a 

descrição do objeto da prestação divergia da descrita no DANFE n.º 6972. 

Perscrutando os autos e todas as provas neles contidas, é nítido que o 

caso cinge em infração tributária cometida pela parte embargante, uma 

vez que descumpriu a obrigação acessória, mormente pela caracterização 

da inidoneidade do documento fiscal relativo à operação de transporte. 

Inobstante a alegação de que no caso não seria incindível o ICMS, tal 

imposto só fora cobrado em razão de sanção tributária por 

descumprimento de obrigação acessória, a parte embargante confessa 

que estava transitando com mercadoria fiscal desacompanhada de 

documento idôneo, o Estado em momento algum afirmou ou cobrou o ICMS 

ou outros encargos pela operação em razão desta ser tributável, mas, por 

estar a mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo. Quanto 

a idoneidade do documento, preleciona o artigo 35-B, inciso VII, da Lei n.º 

7.098/98: “Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, 

o documento que: VII - discrimine mercadoria ou serviço que não 

corresponda ao objeto da operação ou da prestação;” Assim, conquanto a 

parte embargante tente explicar que o caso em testilha se trata de mero 

erro formal, é necessário salutar que, pelo fato de transitar com produto 

sem nota fiscal que acoberta a prestação, este descumpriu a obrigação 

acessória no tocante à necessidade do documento fiscal que acoberta a 

operação, pelo que deve ser penalizado nos termos do artigo 45, §1º, do 

mesmo diploma legal. Portanto, não estando a operação acompanhada do 

devido documento fiscal, concluir-se-á pela irregularidade da situação 

fiscal e, via de consequência, da inidoneidade do documento fiscal, nos 

termos dos artigos 35-A, parágrafo único e artigo 35-B, inciso VII do 

mesmo diploma legal. Desse modo, aplicável o disposto no artigo 45, inciso 

III, alínea “a” do códex supra citado: Art. 45 O descumprimento das 

obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, 

fica sujeito às seguintes penalidades: III - infrações relativas a 

documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, 

estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na 

prestação de serviço: a) entrega, remessa, transporte, recebimento, 

estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de 

documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor 

da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, 

remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% 

(vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo 

o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 

50% (cinquenta por cento) do valor da operação; (destaquei) Aliás, 

conforme estabelece o artigo 35-C da Lei n.º 7.098/98, desde que o sujeito 

passivo comprove por prova inequívoca, a inidoneidade pode ser afastada 

por meio do Processo Administrativo Tributário. Contudo, conforme se vê 

dos autos, não há lastro probatório que demonstre a idoneidade do 

documento, o que torna legal a cobrança no percentual de 50%, não 

havendo que se falar em exorbitância pela aplicação da multa, 

considerando o papel punitivo desta, a fim de evitar eventuais 

subterfúgios às obrigações tributárias. Não é aplicável ainda, como 

requerido, a penalidade prevista no artigo 45, inciso III, alínea “e” do códex 

supra citado, posto que claramente o tipo punitivo não se aplica ao caso, 

não se trata de prestação de serviço a pessoa diversa da indicada no 

documento fiscal, mas sim de transporte de mercadoria desacompanhada 

de documento fiscal, razão pela qual se mostra correta a penalidade 

aplicada pelo Fisco. No mais, não obstante a defesa da parte embargante 

de que não teria agido com má-fé, tratando-se de mero erro formal na 

descrição da nota fiscal, insta consignar que o artigo 136 do Código 

Tributário Nacional preceitua que a responsabilidade por infrações da 

legislação tributária independe da intenção do agente. “Art. 136. Salvo 

disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da 

legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e 

da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” Outrossim, a 

despeito do que prevê o artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o 

ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, tendo o autor 

confessado que o objeto de transporte de fato não correspondia com o 

descrito na documentação fiscal, de rigor reconhecer que aplicando o 

direito atinente a matéria tributária, a situação narrada não o exime de 

arcar com a penalidade aplicada pelo Fisco. Desse modo, evidenciada a 

inidoneidade do documento fiscal, porquanto o objeto da operação divergia 

daquele descrito no DANFE n.º 6972, correta a cobrança do ICMS, 

procedida nos termos da legislação estadual, na alíquota de 12% do valor 

da prestação, até porque a não incidência do imposto não se aplica aos 

casos em que a prestação não é acobertada por documento fiscal idôneo 

e regular (art. 45, §4º da Lei n.º 7.098/98). Ante o exposto, REJEITO a 

pretensão posta na peça vestibular, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Igualmente, 

condeno os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, inciso II, do CPC). Custas pelo 

embargante. Traslade-se cópia da presente sentença para a execução 

fiscal. Após o trânsito em julgado, intime-se a seguradora emissora do 

seguro garantia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite nos 

autos o valor do débito. Em seguida, arquivem-se com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P.R.I. Rondonópolis/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007255-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos etc. Trata-se 

de Embargos à Execução opostos por CLARO S.A em face de MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, ambos devidamente qualificados. Requer, ao final, 

seja declarada a nulidade das CDAs n.º 1056/2017 e 1057/2017. Este juízo 

vislumbrou eventual caracterização do instituto da litispendência, em 

virtude do objeto desta demanda coincidir com o pleito da ação anulatória 

n.º 1010362-62.2017.8.11.0003 e, por isto, intimou a parte embargante 

para se manifestar, em homenagem ao princípio da não surpresa. O 

embargante manifestou no sentido de que a ação anulatória possui as 

mesmas partes, causa de pedir idêntica, mas pedidos, em tese, distintos, o 

que supostamente impediria o reconhecimento da litispendência. Eis o 

relatório. Fundamento. Decido Em detida análise aos autos da ação 

anulatória e de seus pedidos, concluir-se-á que compreende dentre os 

seus pedidos a anulação dos mesmos débitos que constituem as CDAs 

n.º 1056/2017 e 1057/2017, objeto principal desta ação, além de outros 

títulos executivos, que dizem respeito aos Procedimentos Administrativos 

correspondentes às multas aplicadas pelo PROCON. O artigo 56 do Código 

de Processo Civil define o conceito de continência, vejamos: “Art. 56. 

Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver 

identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por 

ser mais amplo, abrange o das demais.” Tanto o é que a parte embargante, 

em sua própria peça vestibular, aduz que “a ação anulatória possui 

também como objeto as CDAs nº 1056/2017, 1057/2017 e 1233/2017, além 

de outras não abarcadas pela presente execução fiscal”. Nesse sentido, 
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o artigo 57 do Código de Processo Civil define a solução para este vício 

processual: “Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver 

sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será 

proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações 

serão necessariamente reunidas.” Desse modo, tendo em vista que a 

ação anulatória possui os pedidos desta, embora mais amplos, 

considera-se operada a continência e, via de consequência, o processo 

deve ser extinto. Ex positis, consoante dispõe o artigo 57 do Código de 

Processo Civil, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais. Sem 

sucumbência, tendo em vista que a parte contrária sequer tomou ciência 

da presente demanda. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-39.2020.8.11.0015

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:

LUCINEI GODINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000816-39.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: LUCINEI GODINHO Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito 

sem resolução de mérito. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000528-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LOHANA WASSEM PERGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000528-91.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA 

LOHANA WASSEM PERGO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. A parte autora peticionou no Id. 

29128990, informando o descumprimento, pela parte requerida, da decisão 

liminar concedida para disponibilizar o medicamento ENOXAPARINA 40MG, 

na quantidade suficiente para uso diário, até o final da gestação da autora 

e mais 30 dias após o parto, a requerer a aplicação de multa diária, no 

valor de R$ 10.000,00, em razão do descumprimento da ordem judicial. 

Apesar da parte requerida, devidamente citada, ainda não demonstrou e 

nem mencionou ter cumprido a ordem liminar em tutela de urgência, e 

considerando a necessidade do uso do referido medicamento, receitado 

pelo médico assistente, deve o juízo, até para preservar a autoridade de 

sua decisão, promover atos que a façam prevalecer. E acaso realmente a 

requerida não tenha disponibilizado o medicamento na quantidade 

necessária à paciente, ora autora, vencido o prazo estabelecido, 

aplico-lhe multa diária de R$ 300,00, até o limite do valor dado à causa (R$ 

15.000,00). No mais, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação 

de defesa pela parte demandada, consignando os demais comandos 

exarados na decisão de Id. 28786846. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000787-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA PEREIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000787-86.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CLEUSA PEREIRA 

SAMPAIO Vistos em correição. Sem delongas, verifico que a exordial não 

foi devidamente instruída. O que torna impossível as verificações 

necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o regular 

preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, devendo a parte autora promover o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos 

arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001177-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR OLIVEIRA SATIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REU)

Outros Interessados:

J. RAMALHO AMAZONIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001177-56.2020.8.11.0015. AUTOR: JAIR OLIVEIRA 

SATIL REU: ALLIANZ SEGUROS S/A, CAROLINA VEICULOS LTDA Vistos 
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em correição. 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 e despesas do processo. Todavia, na linha 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 

gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "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); 

“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). Isto posto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012949-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALMEIDA COSTA UCHOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALOISIO BARBOSA CALADO NETO OAB - PB17231 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012949-50.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MARCIO ALMEIDA COSTA UCHOAS Vistos em correição. 

Sem delongas, verifico que a exordial de busca e apreensão assim como 

a de reconvenção não estão devidamente instruídas e contêm defeitos 

que podem resultar na extinção do processo sem resolução de mérito, se 

não corrigidos em tempo. A notificação foi enviada no endereço do 

contrato retornando com a informação “mudou-se”, o que é aceito na 

jurisprudência por ser a parte devedora responsável por atualizar seu 

endereço no banco. No entanto, antes mesmo de ser analisada a liminar, o 

requerido apresentou contestação. Nisso, posto que na qualificação das 

partes consta o mesmo endereço dele com o do contrato, a informar que a 

informação “mudou-se” não é condizente com esta realidade, a 

descaracterizar a notificação da mora do devedor, somente aceita nos 

moldes do parágrafo acima, se realmente a parte não residisse no local. 

Não pode, um serviço mal prestado pelos correios convalidar um ato de 

suma importância como este para configuração da mora do devedor 

regularmente. Portanto, a parte requerente informa na exordial que o 

devedor incorreu em mora no dia 10/07/2017. No entanto, a notificação 

extrajudicial anexada no Id. 25430038 não foi entregue. Não há 

correspondência com aviso de recebimento assinado no processo, 

conforme disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1.969. Portanto 

pode não estar constituída a mora da parte devedora. Calha frisar que a 

mora deve anteceder o ajuizamento da presente ação. Não será 

considerada a mora constituída caso seja apresentada com data posterior 

ao ajuizamento desta. Por outro lado, a reconvenção apresentada pela 

parte requerida, não está nos termos exigidos em lei, motivo pelo qual 

resta prejudicada a análise acurada do caso. Nesse viés, não se descura 

que a reconvenção é o meio pelo qual se possibilita à parte ré expor uma 

pretensão própria referente a ação em que figure como como tal, desde 

que haja intrínseca ligação com a ação distribuída ou com os fundamentos 

da defesa desta. Com isso, a reconvenção na contestação deve guardar 

pertinência como uma petição inicial, sem a necessidade de serem 

apresentadas de forma apartada, porém, com a precisão de destacar 

quando se está contestando e quando se está reconvindo. Deve também, 

esta última, possuir as alegações de fato e de direito que sustentam a 

existência da pretensão do réu/reconvinte perante o autor/reconvindo, 

devidamente estruturada. Assim, por ser uma petição inicial deve-se 

atender, na medida em que for necessário, os requisitos instituídos no art. 

319 e 320 do CPC, que aduz: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo 

a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1º 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. E: Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Ainda, a parte requerida pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custas e despesas do processo. Todavia, na linha 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 

gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento de 

plano do pedido, convém oportunizar que a parte comprove o 

preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, 

caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo 

constitucional. A propósito: "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); 

“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). Diante de todo o exposto, não estando comprovada a 

constituição em mora do devedor, bem como a ausência dos requisitos 

necessários para a admissão da reconvenção e para o deferimento da 

assistência judiciaria gratuita, convêm oportunizar as emendas orientadas 

conforme art. 321 do CPC. Isto posto, intime-se a parte autora/reconvinda 
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para comprovar a constituição em mora do devedor, no prazo de 15 dias, 

sob pena de seu indeferimento, pela inobservância do art. 3.º, do 

Decreto-Lei 911/1969 e arts. 319, inciso III e 320; 321, 330, inciso IV e 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. De igual modo, intime-se 

também a parte ré/reconvinte para que adeque a reconvenção nos termos 

da lei e comprove a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento 

da inicial de reconvenção e de inacolhimento da assistência judiciária 

gratuita, nos termos dos arts. 319, inciso III e 320; 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000836-30.2020.8.11.0015

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:

DIEGO FELIPE DA SILVA SCHONBERGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000836-30.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DIEGO FELIPE DA SILVA SCHONBERGER 

Vistos em correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. O que torna impossível as verificações 

necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o regular 

preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Além disso, a alienação fiduciária do bem, objeto da ação, 

deve estar devidamente anotado na base de dados do respectivo órgão 

competente, qual seja o DETRAN, com o objetivo de demonstrar que este 

foi gravado quando da realização do financiamento e encontra-se 

realmente alienado. Anotação esta que também possibilita opor a terceiros 

de boa-fé a propriedade fiduciária, resolúvel por natureza. Portanto, a 

comprovação do registro do gravame na base de dados do DETRAN, a fim 

de demonstrar que o bem encontra-se alienado fiduciariamente, é uma 

imposição necessária, devendo ser oportunizado a parte a emenda à 

inicial, de modo a juntar documento essencial a propositura da demanda. 

Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da inicial e o consequente cancelamento do feito no 

distribuidor, para que a parte requerente promova o recolhimento das 

custas e despesas judiciárias e comprove a devida anotação do gravame 

da alienação fiduciária na base de dados do DETRAN. Observância dos 

arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - 

MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000879-64.2020.8.11.0015

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:

JURACY HENRIQUE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000879-64.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JURACY HENRIQUE DA COSTA Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Além disso, 

a alienação fiduciária do bem, objeto da ação, deve estar devidamente 

anotado na base de dados do respectivo órgão competente, qual seja o 

DETRAN, com o objetivo de demonstrar que este foi gravado quando da 

realização do financiamento e encontra-se realmente alienado. Anotação 

esta que também possibilita opor a terceiros de boa-fé a propriedade 

fiduciária, resolúvel por natureza. Portanto, a comprovação do registro do 

gravame na base de dados do DETRAN, a fim de demonstrar que o bem 

encontra-se alienado fiduciariamente, é uma imposição necessária, 

devendo ser oportunizado a parte a emenda à inicial, de modo a juntar 

documento essencial a propositura da demanda. Destarte, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial e o consequente cancelamento do feito no distribuidor, para que a 

parte requerente promova o recolhimento das custas e despesas 

judiciárias e comprove a devida anotação do gravame da alienação 

fiduciária na base de dados do DETRAN. Observância dos arts. 290, 291, 

292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000876-12.2020.8.11.0015

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:

VILMA VITORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000876-12.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VILMA VITORIO DA SILVA Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Além disso, 

a alienação fiduciária do bem, objeto da ação, deve estar devidamente 

anotado na base de dados do respectivo órgão competente, qual seja o 

DETRAN, com o objetivo de demonstrar que este foi gravado quando da 

realização do financiamento e encontra-se realmente alienado. Anotação 

esta que também possibilita opor a terceiros de boa-fé a propriedade 

fiduciária, resolúvel por natureza. Portanto, a comprovação do registro do 

gravame na base de dados do DETRAN, a fim de demonstrar que o bem 

encontra-se alienado fiduciariamente, é uma imposição necessária, 

devendo ser oportunizado a parte a emenda à inicial, de modo a juntar 

documento essencial a propositura da demanda. Destarte, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial e o consequente cancelamento do feito no distribuidor, para que a 

parte requerente promova o recolhimento das custas e despesas 

judiciárias e comprove a devida anotação do gravame da alienação 

fiduciária na base de dados do DETRAN. Observância dos arts. 290, 291, 

292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000899-55.2020.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 125 de 288



Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIANE DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000899-55.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SET 

IMOBILIARIA LTDA EXECUTADO: SUZIANE DA SILVA RODRIGUES Vistos 

em correição. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Set 

Imobiliária Ltda., em face de Suziane da Silva Rodrigues, ambos 

qualificados. Na forma dos arts. 827 e seguintes do CPC, expeça-se 

mandado de citação (pessoal ou por hora certa), penhora e avaliação, 

para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. 

Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, 

o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens 

porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de 

avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 

835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens 

impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

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. Da penhora deverá ser intimados a parte 

executada e seu eventual cônjuge. Este último apenas se a constrição 

recair sobre bem imóvel. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. 

Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte 

executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se preferencialmente 

de indicações da parte exequente. Tudo em conformidade com o disposto 

nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Poderá a parte exequente, como forma de presunção absoluta 

contra terceiros, se for imóvel, averbar na matrícula do imóvel, mediante 

apresentação ao Registro de Imóveis de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros, conforme art. 844 do 

CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, será feita pelo oficial de justiça. 

Se tiver divergência a respeito ou o bem tiver peculiaridades que exijam 

conhecimentos técnicos especializados, poderá ser nomeado avaliador 

com maior expertise, às expensas de quem assim der causa. O que será 

decidido oportunamente, se necessário. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Sobre o laudo de avaliação 

que advirá, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa 

ou da dialeticidade, manifestem-se as partes em 05 dias. Se tiver 

insurgência ou forem divergentes, conclusos para decisão. Forte nos arts. 

874 e 875 do CPC. Caso contrário, se dispensada a avaliação, nos termos 

acima definidos, ou realizada e resolvidas eventuais discrepâncias 

pronunciadas, manifeste-se, em seguida, a parte exequente se pretende a 

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. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º 

do art. 827 do CPC. O prazo para embargar a execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001123-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANA GONCALVES BORGES (DEPRECADO)

TATIANA MOREIRA DA COSTA BORGES (DEPRECADO)

DANIEL BORGES SEVERINO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001123-90.2020.8.11.0015. DEPRECANTE: BANCO DO 

BRASIL SA DEPRECADO: DANIEL BORGES SEVERINO, TATIANA 

MOREIRA DA COSTA BORGES, IVANA GONCALVES BORGES Vistos em 

correição. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como 

mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, 

consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001190-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS SPAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO(A))

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE SABINO MARTINS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001190-55.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ASSIS SPAK 

REQUERIDO: CLEIDE SABINO MARTINS LOPES Vistos em correição. De 

ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto 

que se trata de matéria que é de competência da Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Inclusive com petição endereçada 

para lá. Assim, não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à 

baila está afeta à referida vara especializada, o declínio da competência 

para presidir e julgar a causa é uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a 

competência em prol da Vara Especializada de Família e sucessões desta 

Comarca, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, com a 

remessa devida, feitas as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001201-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001201-84.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ROBERTO CARLOS SILVA Vistos em 

correição. De ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a 

este juízo, visto que se trata de matéria que é de competência da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Assim, não sendo este 

o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara 

especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é 

uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol da Vara 
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Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000077-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000077-66.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO Vistos em 

correição. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei 

n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de 

um veículo, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: GOL (TREND) G5 1.0 8, 

CHASSI: 9BWAA05U1AT115127, PLACA: EAB9233, ANO: 2010 e COR: 

PRETO, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de 

inadimplemento de um financiamento no valor de R$ 15.000,00, mediante 

cédula de crédito bancário, com garantia de bens moveis, nos termos da 

cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao 

Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o 

bem. Pleiteou também a concessão de ordem para arrombamento e 

reforço policial, bem como os benefícios do art. 212 do CPC e a apreensão 

dos documentos do veículo. É a breve síntese. Decido. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere o processo, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada encontra-se 

evidenciada por meio de carta com AR, entregue no endereço informado, 

exatamente aquele anotado no contrato. Regular a notificação da mora. 

Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte 

requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no 

contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e 

apreensão deve ser deferida. Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de 

ônus e encargos legais sobre o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, 

alugueres de pátio etc., que em regra acompanham a coisa como uma 

espécie de obrigação propter rem. Atender tal pedido é promover o 

enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do próprio erário, 

criando privilégio não previsto em Lei. A Lei de alienação fiduciária dá 

margens de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não 

sendo honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação 

do Estado em benefício de um particular. Além disso, inexiste elementos 

fáticos consistentes relacionados diretamente com o objeto da ação que 

autorizem a pretendida medida extrema de emprego da força pública em 

proteção de interesse privado, somente factível quando forem detectadas 

resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem diretamente o 

respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto não observados. 

Do mesmo modo, a ordem de arrombamento somente pode ser autorizada 

quando constatada a resistência da parte requerida em entregar o bem 

objeto da ação, o que será noticiado ao juízo, via de regra, pelo oficial de 

justiça, se for o caso. Quando então, será adotada as medidas cabíveis. 

Por outro lado, é claro o disposto no § 14º do art. 3º, da LAF 911/1969, o 

qual estabelece o dever do requerido entregar o bem e seus respectivos 

documentos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, além do 

que, não se verifica nenhum óbice a pretensão almejada, muito menos 

prejuízo as partes, devendo, portanto, ser deferido. De igual forma, por se 

tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as intimações, assim como 

as citações e penhoras, independentemente de autorização judicial, 

poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário regular estabelecido de 

funcionamento do serviço judiciário, desde que observado o disposto no 

art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o caso e houver 

motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão poderá ser 

agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde logo deve ser 

deferido também. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do 

veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos com os seus 

respectivos documentos, assim como os benefícios do art. 212 do CPC; e 

Indefirir o seguinte: a) a retirada de quaisquer ônus e encargos vinculados 

ao veículo almejado; b) o pedido de reforço policial e ordem de 

arrombamento. No caso deste último, apenas enquanto não observados 

os elementos necessário para tanto. Expeça-se mandado de busca a 

apreensão do veículo juntamente com seus respectivos documentos, o 

qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, 

depositando-o com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem 

indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei 

n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a 

parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Procedam-se as intimações de 

praxe diretamente a quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. 

Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013276-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIMAR JOSE DA SILVA DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013276-92.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALCIMAR JOSE DA 

SILVA DE CAMARGO Vistos em correição. Ação de Busca e Apreensão 

de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA: TOYOTA, 

MODELO: COROLLA SEDAN FLEX, CHASSI: 9BRBD3HE9J0361493, 

PLACA: QBO6097, ANO: 2017/2018 e RENAVAM: 01123953985, melhor 

descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de inadimplemento de um 

financiamento no valor de R$ 87.883,39, mediante cédula de crédito 

bancário sob nº 0104531361, com garantia de bens moveis, nos termos 

da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao 

Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o 

bem e a expedição de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA da parte autora por período anterior a 

consolidação da propriedade. Pleiteou também a concessão de ordem 

para arrombamento e reforço policial, bem como os benefícios do art. 212 

do CPC e a apreensão dos documentos do veículo. É a breve síntese. 

Decido. O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi registrado na repartição 

de trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na 

forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada 

evidenciada por meio de instrumento de protesto, já que a carta por AR 

não foi entregue por ser o endereço insuficiente, embora tenha sido 

aquele anotado no contrato. Regular a notificação da mora. Nestas 

circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte requerida 

inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, 

cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que 

efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do 

Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser 

deferida. Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos 

legais sobre o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., 

que em regra acompanham a coisa como uma espécie de obrigação 

propter rem. Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da 

parte autora em detrimento do próprio erário, criando privilégio não 

previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que período e de quem for, é 

o mesmo que vedar o Estado do direito de arrecadar em benefício do 
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responsável tributário. O pedido não guarda sentido e lógica tributária 

alguma, sendo inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito 

de litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação 

fiduciária dá margens de garantia e vantagens suficientes ao credor 

fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender estes tipos de 

isenção ou liberação do Estado em benefício de um particular. Além disso, 

inexiste elementos fáticos consistentes relacionados diretamente com o 

objeto da ação que autorizem a pretendida medida extrema de emprego da 

força pública em proteção de interesse privado, somente factível quando 

forem detectadas resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem 

diretamente o respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto 

não observados. Do mesmo modo, a ordem de arrombamento somente 

pode ser autorizada quando constatada a resistência da parte requerida 

em entregar o bem objeto da ação, o que será noticiado ao juízo, via de 

regra, pelo oficial de justiça, se for o caso. Quando então, será adotada 

as medidas cabíveis. Por outro lado, é claro o disposto no § 14º do art. 3º, 

da LAF 911/1969, o qual estabelece o dever do requerido entregar o bem 

e seus respectivos documentos em cumprimento ao mandado de busca e 

apreensão, além do que, não se verifica nenhum óbice a pretensão 

almejada, muito menos prejuízo as partes, devendo, portanto, ser deferido. 

De igual forma, por se tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as 

intimações, assim como as citações e penhoras, independentemente de 

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

onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário regular 

estabelecido de funcionamento do serviço judiciário, desde que observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o 

caso e houver motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão 

poderá ser agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde 

logo deve ser deferido também. Isto posto, hei por bem deferir a busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos com 

os seus respectivos documentos, assim como os benefícios do art. 212 

do CPC. Indefiro os demais pedidos, quais sejam: a) a retirada de 

quaisquer ônus e encargos vinculados ao veículo almejado; b) qualquer 

ordem à Fazenda Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos 

devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à 

consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer; c) o pedido de 

reforço policial e ordem de arrombamento. No caso destes últimos, apenas 

enquanto não observados os elementos necessários para tanto. Ademais, 

referente aos indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a 

tantos pedidos sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na 

aplicação de multa por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a 

apreensão do veículo juntamente com seus respectivos documentos, o 

qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, 

depositando-o com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem 

indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei 

n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a 

parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Por fim, postergo a análise do 

pedido sucessivo para realização de busca de ativos financeiros em nome 

da parte requerida via sistema BACENJUD, posto que inoportuno nesta 

fase processual, já que sequer foi tentada a citação da parte contrária, 

devendo, portanto, ser analisada futuramente em momento adequado. 

Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está indicado 

explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001032-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO FORO DE BERTIOGA, SP 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE OURIQUE HENRIQUE OAB - SP83786 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DE DIREITO DO FORO DE SINOP, MT (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001032-97.2020.8.11.0015. DEPRECANTE: JUIZO DE 

DIREITO DA 1ª VARA DO FORO DE BERTIOGA, SP DEPRECADO: JUIZO DE 

DIREITO DO FORO DE SINOP, MT Vistos em correição. Verificado que não 

foi anexada a senha de acesso para visualização da integra do processo. 

Assim, tendo em vista que estas são inerentes ao cumprimento do 

mandado, intime-se o juízo deprecante para, no prazo de 15 dias, informar 

a senha de acesso, ou, querendo, juntar as peças necessárias ao 

cumprimento do ato deprecado, tais como: petição inicial, contestação e 

instrumento do mandado conferido aos advogados das partes, conforme 

dispõe o art. 260 do CPC. Se reunidas, conclusos. Se não reunidas, 

determino a devolução da presente missiva, com as devidas anotações e 

baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001682-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001682-86.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ISMAEL 

GOMES EXECUTADO: MARILDA BORGES Vistos em correição. Verificado 

que a correspondência de Id. 18759649, para intimação pessoal da parte 

autora, retornou com motivo da devolução “não procurado”. Assim, a fim 

de evitar futura alegação de nulidade processual, intime-se a parte autora, 

por carta precatória para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

HENRIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000334-33.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SIND DOS 

TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT EXECUTADO: 

HENRIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, RIQUE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos em correição. 

Pugnou a parte exequente pela realização de pesquisa de ativos 

automotores e a sua penhora por meio do conveniado sistema RENAJUD, 

que defiro, pois constante do rol previsto no art. 835, inciso IV, do CPC, 

sem noticias da existência de outros bens prevalentes. A pesquisa pelo 

sistema informatizado RENAJUD permite ao credor a localização de 

veículos automotores de propriedade do devedor em todo o território 

nacional, o que confere mais eficácia na busca de acervo patrimonial 

penhorável para satisfazer o crédito executado. Não se olvide que a 

execução é promovida em benefício do credor, de modo menos oneroso 

para o devedor, que por ela responde com todos os seus bens e direitos, 

presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a penhora de veículos, 

que pode melhor atender os interesses em jogo e a efetividade da 

prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, dentre outros, dos 

arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Assim orienta a jurisprudência 

abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. DEFERIMENTO DE PENHORA 

SOBRE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INDISPONIBILIDADE DE 

CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS 

DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. É cabível o lançamento de 
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restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, apenas 

nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização 

do bem. É possível que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o 

bloqueio de automóvel de propriedade do executado para prevenir 

eventual fraude à execução, mesmo que ainda não tenha havido a 

formalização da penhora do veículo automotor. Com efeito, é possível o 

Decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do 

executado por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou 

arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua 

efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo 

junto ao Detran”. (RESP 1151626/MS). (TJ-MG; AI 1.0699.06.058277-1/001; 

Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). 

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD (CPC, art. 837), compatível com o valor do 

crédito em execução. Se exitosa a localização de veículos, determino seja 

feita restrição eletrônica de transferência e a respectiva anotação da 

penhora no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo. Junte-se aos autos o extrato respectivo, pelo que restará 

formalizada a penhora, com vistas à parte credora para se pronunciar em 

05 (cinco) dias. Se aceito o bem contristado, intime-se a parte executada, 

acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 

possibilidade, desde que justificada, de o bem ser entregue à parte 

exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, 

na forma do art. 840, § 2º, do CPC. Formalizada a penhora, nos termos 

acima alinhavados, avalie-se o respectivo acervo, via oficial de justiça, de 

forma direta, individualizado, se for localizado, ou de forma indireta, se não 

localizado. Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, sobretudo a 

credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de 

alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais 

reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada. 

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir de outra forma, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumpridas 

as diligencias 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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002846-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO (EXECUTADO)

IVETE SCHNEIDER BERGAMINI (EXECUTADO)

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002846-86.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ANA PAULA SOARES 

DE ARAUJO 94155526115, ANA PAULA SOARES DE ARAUJO, IVETE 

SCHNEIDER BERGAMINI Vistos em correição. Pleiteia a parte credora seja 

realizada a penhora e avaliação dos imóveis descritos nas matrículas n.º 

45.974 e n.º 11.295 (Id. 19738885). Tratando-se de patrimônio ativo do 

devedor, passível a sua constrição, a garantir a execução em prol da 

prestação jurisdicional em prazo razoável, defiro o pedido da parte 

credora de Id. 19738885. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

referidos imóveis, a ser feita esta pelo senhor oficial de justiça, com vistas 

as partes para se pronunciarem em 05 dias; e o cônjuge dos devedores, 

se casado forem. Sobre a penhora, intimem-se as partes, especialmente a 

parte credora a respeito da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou 

indicar sem demora a 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. Sinop - MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010682-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARLOS MOREIRA (EXECUTADO)

EDER CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

SULVILAR ARTEFATOS LTDA (EXECUTADO)

ORLANDO MOREIRA (EXECUTADO)

MARCIA MARIA DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO COSTA DE SOUZA OAB - MT7630/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010682-76.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: SULVILAR ARTEFATOS LTDA, ORLANDO 

MOREIRA, MARCIA MARIA DIAS MOREIRA, FERNANDO CARLOS 

MOREIRA, EDER CARLOS PEREIRA Vistos em correição. Pretensão 

executória proposta por Banco da Amazônia S/A., em face de Sulvilar 

Artefatos Ltda. – EPP e Outros, todos qualificados. Na r. decisão de Id. 

10667504 foi acolhida a inicial, determinando a citação dos executados 

para pagamento em 03 dias, sob pena de lhe serem penhorados bens 

para a satisfação da dívida. Após tentativa de citação por carta e pelo 

oficial de justiça, compareceram, os devedores, espontaneamente nos 

autos, apresentando embargos à execução nos mesmos autos executivos 

(Id. 20407266). Posteriormente, a parte exequente, em petição de Id. 

21026291 ratificou o pedido de penhora por termo nos autos dos imóveis 

descritos nas matrículas n.º 499, n.º 3.182 e n.º 795, todas do Cartório de 

1º oficio Extrajudicial da Comarca de Claudia/MT. É o relatório. Decido. De 

antemão, é importante trazer à baila as questões que envolvem os 

embargos à execução. Nesse sentido, são cabíveis os embargos à 

execução, desde que atendidos os requisitos do art. 914 e 915 do CPC. O 

§ 1º do art. 914 do CPC determina que os embargos à execução 

necessariamente serão distribuídos por dependência e autuados em 

apartado. Logo, deve a parte executada promover a distribuição dos 

respectivos embargos executivos, na forma acima descrita. Por outro 

viés, tratando-se de patrimônio ativo do devedor, passível a constrição de 

bens em nome do devedor, a garantir a execução em prol da prestação 

jurisdicional em prazo razoável, defiro o pedido da parte credora de Id. 

19294258. Isto posto, inadmito a defesa tida por embargos à execução, 

apresentada no seu próprio bojo, nos termos retro expendidos. Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos referidos imóveis, a ser feita esta 

pelo senhor oficial de justiça, com vistas as partes para se pronunciarem 

em 05 dias; e o cônjuge dos devedores, se casado forem. Sobre a 

penhora, intimem-se as partes, especialmente a parte credora a respeito 

da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou indicar sem demora a 

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. Sinop-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO CARLOS COMIN (EXECUTADO)

MARINES COMIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000133-41.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: MARINES COMIN, ENIO 

CARLOS COMIN Vistos em correição. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente, fundada em cédula 

de crédito bancário, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sorriso – Sicred Celeiro do MT em face de 

Marines Comin e Enio Carlos Comin, todos qualificados. Entre um ato e 

outro, as partes noticiaram em petitório de Id. 17487596 que se 

compuseram, a requererem a homologação do acordo e a suspensão da 

execução até o cumprimento integral da obrigação. Renunciaram 

expressamente ao prazo recursal. Relatados e examinados. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregada forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a lide de forma amistosa e definidas as condições, homologo 

o acordo travado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Por conseguinte, a teor do art. 922 do CPC, sobresto o 

andamento do processo pelo prazo de cumprimento do acordo. Decorrido 

o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a parte 

exequente em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde logo 

cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total da 

quantia acordada e consequentemente extinto o processo, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001598-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES COMIN (EMBARGANTE)

ENIO CARLOS COMIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001598-85.2016.8.11.0015. EMBARGANTE: MARINES 

COMIN, ENIO CARLOS COMIN EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO 

MT Vistos em correição. Embargos à execução promovida por Marines 

Comin e Enio Carlos Comin em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sorriso – Sicred Celeiro do MT, todos 

qualificados. Entre um ato e outro, as partes noticiaram em petitório de Id. 

17487602 que se compuseram, a requererem a homologação do acordo e 

a suspensão dos embargos até o cumprimento integral da obrigação. 

Renunciaram expressamente ao prazo recursal. Relatados e examinados. 

Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 

do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e 

definidas as condições, homologo o acordo travado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, a teor do art. 

922 do CPC, sobresto o andamento do processo pelo prazo de 

cumprimento do acordo. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá 

ser certificado, pronuncie-se a parte embargante em 05 dias, 

independentemente de nova intimação, desde logo cientificada de que sua 

inércia será interpretada como quitação total da quantia acordada e 

consequentemente extinto o processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, 

e 925 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001858-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR MONTEMEZZO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001858-31.2017.8.11.0015. AUTOR(A): TANIA 

MONTEIRO TRZINSKI REU: CLAIR MONTEMEZZO Vistos em correição. 

Reiterados pedidos de dilação de prazo da parte autora para o 

recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob a 

alegação de não possuir condições financeiras para o devido 

recolhimento. Verificado que foi concedido o pagamento das custas 

judiciais à parte autora em 02 parcelas (Id. 8219482). Sem pagamento 

delas até o momento. A ação teve seu curso normal, com expedição de 

carta de citação da parte requerida, o que não deveria ter ao menos sido 

expedida, já que observado dos autos a ausência de preparo e também 

indeferimento da justiça gratuita. No entanto, citada, a parte requerida 

apresentou embargos monitórios, tendo a demandada apresentado 

impugnação. Nesse passo, sem mais delongas, DETERMINO, a intimação 

da parte autora para, em 05 dias, comprovar o recolhimento do preparo da 

ação conforme concedido, sem mais demora, sob pena de extinção da 

ação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011871-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SALIN J. SAAD - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011871-89.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: SALIN J. SAAD - ME Vistos em 

correição. Pediu a parte exequente o arresto executivo on-line por meio 

dos sistemas bacenjud e renajud, amparado pelo art. 830 do CPC, já que 

não foi possível realizar a citação da executada até o momento. É a 

síntese. Decido. O Código de Processo Civil prevê o cabimento do arresto 

executivo, conforme dispõe o art. 830. A diligência almejada possui 

natureza cautelar, assemelhando à tutela provisória de urgência. Partindo 

da sistemática de que o requerimento da parte tem natureza cautelar, 

busca então uma garantia do direito, e entende-se que o periculum in 

mora, se tal medida ocorrer antes da citação do réu para o possível 

pagamento voluntário, é porque poderia trazer risco ao resultado útil do 

processo, tendo presente a probabilidade do direito. Almejada medida 

cautelar, que logo após pode vir a se tornar penhora, deve-se então 

respeitar requisitos de uma tutela provisória de urgência, disposta no art. 

300 do Código de Processo Civil. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a 

tutela de urgência será concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 

301, por sua vez, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar 

pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito. A antecipação dos efeitos da tutela, 

seja de mérito ou cautelar, 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”. Quanto a assimilação do arresto on-line com a 

tutela de urgência em natureza cautelar, é necessário então que haja os 

requisitos conforme tutela e não a mera existência da ação. A parte 

exequente não deve se prover de tal benefício apenas para solver a 

dívida o mais rápido possível, uma vez que é direito da parte executada 

quitá-la de maneira voluntária, haja vista que não fique provada a fraude, 

ou a possível ocultação dela, esquivando-se da citação e sua 

responsabilidade quanto ao exequente. A respeito do assunto, trata-se o 

julgado: ARRESTO CAUTELAR – Execução de título extrajudicial – Pedido 

de arresto cautelar de ativos financeiros – Inadmissibilidade – Ausência 

dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência 

cautelar, previstos no art. 300 do CPC – Primeira tentativa de citação 

pessoal dos executados não iniciada – Pedido fundamentado na mera 

existência de ações judiciais – Ausente prova de dilapidação de patrimônio 

ou fraude – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 

22548497420188260000 SP 2254849-74.2018.8.26.0000, Relator: 

Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 20/02/2019, 38ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2019) Essa é a síntese desse 

relevante instituto. In casu, é possível verificar nos autos que foram feitas 

02 (duas) tentativas de citação da executada de maneira pessoal, uma 

vez que restaram infrutíferas, porém não houve suspeita de ocultação ou 

esquiva da parte, apenas não foi possível identificar seu atual endereço. 

O exequente ao que parece está buscando meios para a solvência de seu 

crédito de maneira a pular passos necessários no rito processual. Além 

do mais está retirando o direito da parte executada de quitar sua dívida de 

maneira voluntária. A citação é a regra para efetivar direitos em qualquer 

processo posto em juízo. Alcançar bens antes da citação é a exceção, 

sob pena de inversão tumultuária do feito, com estribo numa 

excepcionalidade que não serve como regra geral. Até porque sobra à 

exequente a citação editalícia, se for o caso, se esgotados os meios de 

localizar a parte devedora pessoalmente. Diligência que lhe compete antes 

de afoitamente avançar sobre possíveis bens do devedor, pulando etapa 

essencial sob o insubsistente argumento de que a parte executada 

“cometeu” ato no intuito de inviabilizar sua citação, por não ter mantido seu 

endereço atualizado perante si. Os riscos inerentes ao mercado atingem a 

todos, não sendo a situação uma excepcionalidade capaz de justificar 

esse atropelo processual num afã desmedido para satisfazer seu crédito. 

Ausentes o segundo requisito da parte final do art. 300 do CPC. A parte 

não trouxe requisitos de que a parte está se furtando a receber a citação. 

Como ficou evidenciado apenas não foi possível localizá-la ainda. Não é 

de se negar que o Código de Processo Civil alimenta a possibilidade do 

arresto on-line antes mesmo da citação do executado. Porém isto é feito 

apenas em casos específicos devendo respeitar aos requisitos legais, o 

que não é coincidente com ao caso em questão. Noutro viés, quanto ao 

pedido de citação por edital, deve ser deferido por entender que estão 

esgotados os meios para busca de um possível endereço, ou seja, a parte 

executada encontrasse em lugar incerto e não sabido. Isto posto, hei por 

bem: a) indeferir o pedido de penhora on-line via sistemas bacenjud e 

renajud, em caráter de arresto cautelar. b) deferir a pretendida citação por 

edital. Sendo assim, determino a citação da parte executada por edital, 

com prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, 

todos do Código de Processo Civil. Se devidamente citada, quedar-se 

inerte, nomeio-lhe desde logo como curador especial a douta Defensora 

Pública desta Comarca, que atua nesta Vara nos termos do art. 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, para defender os interesses da parte 

demandada, devendo ser cientificada pessoalmente do encargo e de 

todos os atos do processo em que deva atuar. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004663-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004663-20.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: EDNALVA DOS SANTOS Vistos em correição. 

Pretende a parte exequente seja oficiada a Receita Federal para fins de 

obter cópias das declarações de imposto de renda da parte executada, 

para localizar bens e direitos porventura declarados ao fisco. Entretanto, 

cumpre frisar que a medida usada para tal resultado é a pesquisa on-line 

por meio do sistema INFOJUD, atingindo-lhe necessariamente o sigilo 

fiscal, o que exsurge precipitada e desproporcional. Estaria alicerçada em 

meras conjecturas de que as diligências constritivas acima deferidas já 

seriam infrutíferas, como podem ocorrer, mas ainda não ocorreram. As 

ferramentas eletrônicas de localização de bens e direitos, para futura 

penhora e/ou restrição de uso, nos limites da legalidade, constituem 

inequívocas medidas moralizadoras das combalidas execuções em geral. 

Atrelam-se, dentre outros princípios, nos da razoável duração do 

processo, da cooperação entre as partes, da probidade e da boa-fé, da 

paridade de armas e isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, 

legalidade, publicidade e eficiência, que se harmonizam ao princípio da 

efetividade dos direitos postulados em juízo. Força do art. 5º, inciso 

LXXVIII, da Constituição Federal; e arts. 4º a 7º do Código de Processo 

Civil. Nestas circunstâncias, em que não foram esgotadas as diligências 

retro deferidas, não resta ainda comprovada de forma indubitável terem se 

esgotado as alternativas ao alcance da parte exequente para localizar 

bens da executada. O sigilo fiscal é garantia constitucional assegurada ao 

contribuinte, somente podendo ser quebrado pelo INFOJUD quando houver 

indiscutível necessidade de intervenção do Judiciário a fim de satisfazer 

obrigação que por outros meios não se revelou factível. Deste modo, 

indefiro por enquanto a pesquisa de bens da parte executada no sistema 

INFOJUD. Deve ser aguardado pela parte exequente o momento 

apropriado para renovar a postulação neste sentido, se lhe aprouver. De 

todo modo, ao final, manifeste-se a parte exequente em 05 dias, pugnando 

o que entender de direito. 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. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002162-30.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA FERNANDES DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUAVE BELEZA ESTETICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002162-30.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELAINE 

CRISTINA FERNANDES DA GAMA REQUERIDO: SUAVE BELEZA ESTETICA 

LTDA - EPP Vistos em correição. Pediu a parte autora a citação por edital 

da requerida, sob o argumento de que ela estaria em local incerto ou não 

sabido. Entretanto, descabida a citação editalícia no caso em tela, já que 

conforme anunciado na exordial a empresa demandada encontra-se 

baixada desde o ano de 2014. Por isso, quem deveria figurar no polo 

passivo da lide seriam os ex-sócios e não a empresa. Sendo assim, 

intime-se a parte autora pra incluir os ex-sócios da demandada no polo 

passivo da lide, qualificando-os, e/ou pugnar o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008672-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON APARECIDO DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008672-59.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: JEFFERSON 

APARECIDO DE ASSIS Vistos em correição. Pugnou a parte autora pela 

realização de pesquisa de ativos automotores e a sua penhora por meio 

do conveniado sistema RENAJUD, que defiro, pois constante do rol 

previsto no art. 835, inciso IV, do CPC, sem noticias da existência de 

outros bens prevalentes. A pesquisa pelo sistema informatizado RENAJUD 

permite ao credor a localização de veículos automotores de propriedade 

do devedor em todo o território nacional, o que confere mais eficácia na 

busca de acervo patrimonial penhorável para satisfazer o crédito 

executado. Não se olvide que a execução é promovida em benefício do 

credor, de modo menos oneroso para o devedor, que por ela responde 

com todos os seus bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior 

gravidade a penhora de veículos, que pode melhor atender os interesses 

em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. 

Aplicação, dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Assim 

orienta a jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. 

DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO 

BEM. INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE 

REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. É cabível o lançamento de restrição de circulação de 

veículo, mediante o sistema RENAJUD, apenas nos casos em que 

cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem. É possível 

que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de 

automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à 

execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora 

do veículo automotor. Com efeito, é possível o Decreto de indisponibilidade 

de veículo automotor registrado em nome do executado por sua 

não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a 

viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante 

terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao Detran”. 

(RESP 1151626/MS). (TJ-MG; AI 1.0699.06.058277-1/001; Relª Desª 

Juliana Campos Horta; Julg. 07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). Logo, 

proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do 

sistema RENAJUD (CPC, art. 837), compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitosa a localização de veículos, determino seja feita 

restrição eletrônica de transferência e a respectiva anotação da penhora 

no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este processo. 

Junte-se aos autos o extrato respectivo, pelo que restará formalizada a 

penhora, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias. Se aceito o bem contristado, intime-se a parte executada, acerca do 

seu encargo como depositário judicial, ressalvada a possibilidade, desde 

que justificada, de o bem ser entregue à parte exequente sob a mesma 

responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º, 

do CPC. Formalizada a penhora, nos termos acima alinhavados, avalie-se 

o respectivo acervo, via oficial de justiça, de forma direta, individualizado, 

se for localizado, ou de forma indireta, se não localizado. Sobre a 

avaliação, digam as partes em 05 dias, sobretudo a credora se pretende 

adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não 

sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos 

de alienação pela forma que foi indicada. Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 

915) e nem se insurgir de outra forma, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Após, cumpridas as diligencias 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000573-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE ANTONIA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000573-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JANETE ANTONIA TEIXEIRA Vistos em correição. Pediu a 

parte autora seja incluída restrição judicial via sistema renajud no 

prontuário do veículo objeto da lide, de que estaria “sub judice”. Entretanto, 

cumpre frisar que há apenas três tipos de restrições a serem inseridas no 

prontuário do veículo através do sistema renajud, qual seja, transferência, 

circulação e licenciamento, esta, por sinal, já indeferida nos termos da 

decisão de p. 01/02, Id. 20951973. Na verdade, o que a parte autora 

busca é a averbação sobre a existência da presente ação no registro do 

veículo no órgão de trânsito respectivo. Todavia, referida averbação só se 

mostra cabível no âmbito da execução, que inclusive pode ser promovida 

pela própria instituição financeira, na forma dos arts. 799, inciso IX, e 828, 

ambos do Código de Processo Civil. Na fase de conhecimento, hipótese 

em questão, somente é possível em casos excepcionais, desde que 

comprovados os requisitos contidos no art. 300 do mesmo diploma legal 

acima assinalado. Porém não restaram aferidos, e por isso, indefiro o 

pedido. Sendo assim, intime-se a parte autora, para, em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013062-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSSO GANDOLFI - ME (EXECUTADO)

ADELSSO GANDOLFI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013062-72.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: ADELSSO GANDOLFI - ME, ADELSSO 
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GANDOLFI Vistos em correição. Pretende a parte exequente pesquisa 

on-line, por meio do sistema INFOJUD, de modo a obter as declarações de 

imposto de renda da parte devedora, para identificação e localização de 

seus bens. Decido. Primeiramente, cumpre ressaltar que o executado 

Adelso Gandolfi não foi citado. Depreendido que a correspondência com 

aviso de recebimento de p. 01, Id. 14150596, foi recebida por terceira 

pessoa, senhora Annne Kells Gandolfi, e por isso, não deve ser 

considerada, o que consequentemente torna nulo o ato. O art. 242 do CPC 

é expresso quando dispõe que a citação será pessoal. No entanto, poderá 

ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador da parte ré, o 

que não é o caso, por tratar-se de pessoa física sem qualquer documento 

hábil que outorgue poderes aquela que recebeu a carta de citação. Sendo 

assim, deverá ser renovado o ato citatório do executado Adelso Gandolfi, 

impossibilitando assim, a pretendida busca de bens em seu nome, a fim de 

satisfazer a dívida. Noutro viés, quanto ao pedido acima assinalado, é 

cediço que tais diligências pela via manejada se trata de medida extrema e 

de caráter sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto. Em respeito a tal 

predisposição processualista, a participação das partes, de maneira proba 

é imprescindível para o ágil deslinde do litígio. 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 apenas em nome 

da empresa executada Adelson Gandolfi – ME, 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. 

Por derradeiro, determino seja renovado o ato, a fim de que seja procedida 

a citação do segundo executado, pessoa física, Adelso Gandolfi. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009857-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN (EXECUTADO)

CLARICE MARIA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009857-35.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: FLAMINIO VALERIO SPECIAN, CLARICE MARIA 

DA ROCHA Vistos em correição. De antemão, é importante trazer à baila 

as questões que envolvem os embargos à execução. Nesse sentido, são 

cabíveis os embargos à execução, desde que atendidos os requisitos do 

art. 914 e 915 do CPC. O § 1º do art. 914 do CPC determina que os 

embargos à execução necessariamente serão distribuídos por 

dependência e autuados em apartado. Regra singela, de antanho (CPC, 

art. 736, parágrafo único), já que nada mudou quanto a isso do CPC 

anterior para o atual. Apesar da menção no preâmbulo “distribuição por 

dependência”, assim não o fez a embargante, pecando por falar e não 

cumprir, descabendo a este juízo fazer tal papel da alçada da parte, 

conforme as regras comezinhas de direito nos processos e ritos a 

envolver o PJe, que inclusive obviamente exige o respectivo preparo. 

Logo, inadmitidos devem ser os expressos embargos apresentados no 

âmago da própria execução, por contrariar as normativas citadas, 

devendo ser desentranhados, inibidos, por representarem um nada 

processual na forma como apresentados. No mais, quanto ao pedido do 

credor de Id. 18438827, defiro, 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. Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em 

negrito): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE 

BENS À PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE 

PENHORA. MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a 

intenção do exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Isto posto, 

inadmito a defesa tida por embargos à execução, apresentada no seu 

próprio bojo, nos termos retro expendidos. Deve a parte devedora 

promover a distribuição dos pretensos embargos à execução, na forma da 

Lei. No mais, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizado em nome 

da parte executada Flaminio Valerio Specian, inscrita no CPF sob n.º 

561.763.099-72 e Clarice Maria da Rocha, inscrita no CPF sob n.º 

415.734.800-10; até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 116.122,44 (cento e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e 

quarenta e quatro centavos), conforme planilha atualizada do débito de Id. 

18438826. 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. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002850-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ARCENIO SCHMEING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR BATISTA SERRA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002850-21.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ARCENIO 

SCHMEING REU: OSMAR BATISTA SERRA Vistos em correição. O pedido 

de citação editalícia de Id. 23805457 é medida por demais precoce, mesmo 

porque não foram esgotados todos os meios de localizar a parte 

requerida. Desse modo o pedido de citação por edital foi formulado sem 

ser suplicada providência ao Poder Judiciário por meio dos demais 

sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), no sentido de 

localizar o paradeiro da parte requerida. Para, aí, sim, sendo infrutíferas as 

diligências, intentar a dita citação. Logo, a parte requerida ainda não se 

encontra em lugar incerto e não sabido, como pressuposto para a 

integração ficta da lide. O que desautoriza o deferimento do pedido 

pretendido, vez que ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 

256 do CPC. Nesse sentido, são as lições de MARCUS VINICIUS RIOS 

GONÇALVES: “O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha 

sido procurado, sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, 

e quando houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há 

de ser sempre excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não 

há alguma maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por 

oficial de justiça”. (Direito Processual Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). 

Corroborando com o entendimento seguem arestos ora compilados com 

destaques: “AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DO 

EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. 

- A citação por edital, também conhecida como citação ficta ou presumida, 

é espécie excepcional de citação e tem cabimento somente nos casos 

previstos no artigo 256, do Código de Processo Civil - Sendo a citação 

realizada diretamente via edital, sem que tenham sido esgotados os 

demais meios determinados pela legislação, não há como se estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, devendo a citação ser considerada nula. 

(TJMG - AI: 10024132626904001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 

Data de Julgamento: 02/04/0019, Data de Publicação: 04/04/2019); 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NULIDADE DA 

CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA. A citação por 

edital é medida de exceção, adotada quando esgotados os meios 

possíveis de localização da parte ré, o que não ocorreu no caso em tela. 

Sentença desconstituída. Apelação provida. Sentença desconstituída”. 

(TJ-RS - AC: 70080195738 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2019); “APELAÇÃO CÍVEL. 

USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. Para que seja 

possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as 

diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada. Hipótese em 

que o exaurimento na localização dos réus não se consubstanciou, fato 

que configura a nulidade da citação por edital, que se constitui em medida 

extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A 

SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70076135102, Vigésima Câmara Cível, 

Relatora: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018, Publicado no 

DJE em 02/04/2018). Isto posto, indefiro, neste momento processual, o 

pedido de citação da parte requerida por edital, uma vez que não foram 

esgotados todos os meios informatizados fornecidos pelo Poder Judiciário. 

Proceda-se à pesquisa dos endereços da parte requerida 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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008916-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZAMONER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008916-85.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: MILTON ZAMONER 

Vistos em correição. Inexitosa a citação da parte executada em apenas 

uma oportunidade, a exequente pediu seja o seja o ato feito pela via 

editalícia (Id. 17230953). Entretanto, a providência pretendida é medida por 

demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os meios de 

localizar a parte executada. O pedido de citação por edital foi formulado, 

logo após ter sido frustrada apenas uma tentativa de citação dela. 

Deferida a pesquisa por meio apenas dos sistemas Siel e Infoseg, 

descortinado por este último, endereço diverso daquele declinado na 

exordial que nem sequer foi diligenciado. Logo, a parte executada ainda 

não se encontra em lugar incerto e não sabido, como pressuposto para a 

integração ficta da lide. O que desautoriza o deferimento do pedido 

pretendido, vez que ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 

256 do CPC. Nesse sentido, são as lições de MARCUS VINICIUS RIOS 

GONÇALVES: “O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha 

sido procurado, sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, 

e quando houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há 

de ser sempre excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não 

há alguma maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por 

oficial de justiça”. (Direito Processual Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). 

Corroborando com o entendimento seguem arestos ora compilados com 

destaques: “AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DO 

EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. 

- A citação por edital, também conhecida como citação ficta ou presumida, 

é espécie excepcional de citação e tem cabimento somente nos casos 

previstos no artigo 256, do Código de Processo Civil - Sendo a citação 

realizada diretamente via edital, sem que tenham sido esgotados os 

demais meios determinados pela legislação, não há como se estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, devendo a citação ser considerada nula. 

(TJMG - AI: 10024132626904001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 

Data de Julgamento: 02/04/0019, Data de Publicação: 04/04/2019); 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NULIDADE DA 

CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA. A citação por 

edital é medida de exceção, adotada quando esgotados os meios 

possíveis de localização da parte ré, o que não ocorreu no caso em tela. 

Sentença desconstituída. Apelação provida. Sentença desconstituída”. 

(TJ-RS - AC: 70080195738 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2019); “APELAÇÃO CÍVEL. 

USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. Para que seja 

possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as 

diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada. Hipótese em 

que o exaurimento na localização dos réus não se consubstanciou, fato 

que configura a nulidade da citação por edital, que se constitui em medida 

extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A 

SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70076135102, Vigésima Câmara Cível, 

Relatora: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018, Publicado no 

DJE em 02/04/2018). Isto posto, INDEFIRO, neste momento processual, o 

pedido de citação da parte executada por edital, devendo ser diligenciado 

no endereço descortinado por meio do sistema Infoseg, consoante extrato 

de Id. 17039670. Se infrutífera a diligência, manifeste-se a parte 

exequente, em 05 dias, pugnando o que entender de direito, como, por 

exemplo, solicitar pesquisas nos demais sistemas conveniados com o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006713-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONY CRISTIAN CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA DA SILVA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006713-82.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: RONY 

CRISTIAN CUNHA EXECUTADO: SHEILA DA SILVA ROSA Vistos em 

correição. Chamo o feito a ordem para revogar a decisão de Id. 27496288, 

haja vista se tratar de execução de obrigação de fazer e não de 

execução por quantia certa, como nela mencionado. Diante disso, trata-se 

de ação de execução de Título extrajudicial visando a satisfação da 

obrigação de fazer consistente em transferir a metade de um imóvel com 

1.000 m², conforme estabelecido em acordo extrajudicial de dissolução de 

união estável proposta por Rony Cristian Cunha em face de Sheila da Silva 

Rosa, ambos qualificados. Na forma do art. 814 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para, no prazo de 30 dias, satisfazer a 

obrigação acordada, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, por 

dia de atraso, aplicada depois de esgotado o referido prazo, até o limite do 

valor do bem, devendo ser apresentada sua avaliação pelo exequente. 

Cumpre salientar, a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de 

atraso, conforme requerido pela parte, mostra-se um tanto descabido já 

que oneraria demasiadamente a parte executada, restando mais que 

suficiente a estipulação em R$ 200,00 por dia multa, que serão revertidos 

à parte exequente. Não cumprida a determinação em tempo, poderá ser 

agilizado pelo exequente, as expensas da executada, o desmembramento 

visando a adjudicação, assim como a escritura pública com tal fito (CPC, 

art. 817); ou, requerer perdas e danos, hipótese em que seria convertida 

em indenização, conforme disposição do art. 816, do CPC. Arbitro, de 

plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão 

ser reduzidos pela metade, em caso de cumprimento da obrigação nos 30 

dias inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do 

CPC. O prazo para embargar a execução será de 15 dias e contar-se-á da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda-se que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Decorrido o prazo sem o cumprimento, pronuncie-se a parte exequente em 

05 dias, requerendo o que lhe competir. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006674-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIDIA RITHELLI MONTEIRO MENEGALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - MG79279 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006674-56.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANALIDIA 

RITHELLI MONTEIRO MENEGALI REU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos em correição. Chamo o feito à ordem 

para corrigir de oficio o erro material contido na decisão de Id. 11892725, 

nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, que homologou acordo coligido 

entre as partes e condenou o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Entretanto, equivocada a informação a respeito 

delas já estarem liquidadas. Destarte, onde se lê: “Sem custas 

remanescentes. Custas e despesas processuais originárias, bem como os 

honorários advocatícios, já liquidados, todos à cargo da parte requerida, 

conforme acordo entabulado entre as partes”. Leia-se: “No mais, se o 

requerido efetuou o pagamento das custas e despesas processuais para 

a requerente, conforme informado no item ‘4’ do acordo entabulado, nada 

mais justo do que esta última honrar com tais custas imediatamente, sem a 

suspensão da sua exigibilidade, posto que as recebeu, não lhe 

pertencendo, mas ao erário. Calha acentuar, mesmo se tratando de parte 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade de 

recolhimento das custas judiciárias, neste caso, não ficam suspensas, em 

virtude da importância devida ao poder judiciário já estar inclusa no 

pagamento feito pela requerida à requerente. Nem é questão de justiça 

gratuita, mas de ter recebido verba que não lhe pertence, conforme 

expressamente consignaram no acordo. Diante disso, sem custas 

remanescentes. Custas e despesas processuais originárias a serem 

recolhidas pela parte autora, vez que honradas pela parte requerida, 

repassadas àquela, nos termos acordados, pertencentes ao FUNAJURIS. 

Sobre os honorários advocatícios, já liquidados por conta da parte 

requerida. Tudo conforme acordado entre as partes”. Mantenho, no mais, 

inalterados os demais termos da sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009292-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009292-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DOUGLAS FERREIRA DO NASCIMENTO 

Vistos em correição. Pediu a parte autora, novamente, a suspensão do 

processo até a data de 23/04/2020, visando oportunizar ao 

financiado/requerido o cumprimento do acordo celebrado entre as partes 

(Id. 28076826). Entretanto, cumpre frisar que referido pedido já foi 

analisado e deferido, nos termos da decisão lançada no Id. 25259615, a 

qual mantenho em sua totalidade. Mantenha-se o processo suspenso até 

o cumprimento integral da avença. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 14 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005238-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARCELINO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005238-28.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: SOLANGE 

MARCELINO BARBOSA Vistos em correição. Pleiteia a parte exequente 

seja registrada a penhora e que seja lançada a restrição de licenciamento 

e circulação sobre os veículos encontrados em nome da parte executada 

pelo sistema on-line RENAJUD, conforme extrato de Id. 21117648. DEFIRO 

o pedido da exequente em parte. Primeiramente, o Renajud é um sistema 

on-line de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao 

Departamento de Trânsito. Caso haja nos autos fortes indícios de que o 

devedor esteja ocultando o veículo, a fim de impedir a efetivação judicial, é 

de rigor deferir a restrição. O que não é o caso. A parte autora não pode 
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afiançar-se na restrição de circulação do veículo, que em nada a 

beneficiará, senão dificultará a sua localização na medida em que, 

cientificada, a parte requerida não terá mais como com ele circular, não 

podendo o aparato policial servir de instrumento para cobrança de dívidas 

ao, cumprindo a ordem judicial, sintomaticamente apreender o veículo em 

benefício do folgado credor. De igual forma descabida a intenção da parte 

autora de impedir a restrição de licenciamento. É uma posição sem lastro 

em Lei somente para proteger o direito da instituição financeira privada e 

potencializar suas chances de conseguir seu intento de busca e 

apreensão. Logo, por serem indevidos e contraproducentes, indefiro os 

pedidos de restrições de circulação e licenciamento dos bens. Ademais, 

quanto ao pedido de penhora, defiro. Assim, penhore os bens indicados 

no extrato de Id. 21117648, mediante termo, e avalie-os via oficial de 

justiça, de forma direta, individualizado, se for localizado, ou de forma 

indireta, se não localizado. Inexistindo a figura do depositário judicial na 

Comarca, já expressado pela exequente seu intuito de ficar com os bens, 

assumindo o encargo de depositária judicial, na forma do art. 840, inciso II, 

§ 1º, do CPC, deverão ser apreendidos e depositados com a exequente, 

que firmará o respectivo termo. Formalizada a penhora, nos termos acima 

alinhados, digam as partes em 05 dias, sobretudo a credora se pretende 

adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não 

sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos 

de alienação pela forma que for indicada. Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 

915) e nem se insurgir de outra forma, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor ou a impugnação, 

conclusos para sua análise e processamento. Certifique-se acerca da 

interposição de embargos à execução pela parte executada, conforme 

consignada na decisão de agravo de instrumento de Id. 19345893. Após, 

cumpridas as diligências retro, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007249-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE ARAUJO RIBEIRO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007249-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROSILEIDE 

ARAUJO RIBEIRO DE AZEVEDO REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST Vistos em correição. 

Sobre o pedido de Id. 14929660, diga a primeira requerida em 05 dias. 

Decorrido o prazo, fica desde logo, cientificada de que sua inércia 

significará anuência tácita ao pedido, com a consequente homologação da 

desistência da ação em relação ao requerido Dilson Leonir Kynast. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006960-34.2017.8.11.0015

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:

ARI LOURENCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006960-34.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ARI LOURENCO DA 

SILVA Vistos em correição. Ação de busca e apreensão formulada por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A., em face de Ari Lourenço da Silva, 

com base no Decreto-Lei nº 911/69. Deferida a liminar pela r. decisão de 

Id. 9595003. Restada infrutífera a busca e apreensão do veículo conforme 

se constata da certidão de Id. 9949391. Pugnada a conversão de busca e 

apreensão em ação de execução (Id. 24058644). É o relatório. Decido. 

Dispõe o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil que: “Art. 329. O 

autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de 

pedir, independentemente de consentimento do réu; (...)”. Na hipótese, 

verificado que não houve angularização da relação processual, ou seja, 

não houve citação da parte requerida e sabida através da certidão 

negativa de Id. 9949391, que o veículo objeto do contrato não foi 

encontrado. Destarte, sob essas circunstâncias, tenho que não há óbice à 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Aliás, 

os arts. 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, prevê a possibilidade de o 

credor socorrer-se da ação de depósito ou até mesmo em execução para 

hipóteses como a dos autos. “Art. 4.o Se o bem alienado fiduciariamente 

não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado 

ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca 

e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). “Art. 5.o Se o credor preferir 

recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, 

se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da 

ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução”. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Assim, aplicável, na 

hipótese, a exegese do dispositivo supra mencionado, sendo possível a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, até porque 

a relação material entre as partes está abarcada numa cédula de crédito 

bancário, que tem eficácia executiva por si só. Essa providência é 

perfeitamente admitida pela jurisprudência, conforme arestos ora 

destacados em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA 

DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes 

da Corte. A conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo 

independe da localização ou não do veículo, pois basta a ausência de 

posse direta do devedor sobre o mesmo, consoante preconiza o art. 4º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJ-RS 

- AI: 70076057801 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 

23/01/2018, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/01/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA 

DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes 

da corte. A conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo 

independe da localização ou não do veículo, pois basta a ausência de 

posse direta do devedor sobre o mesmo, consoante preconiza o art. 4º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. Agravo de instrumento provido”. (TJ-RS; AI 

0369895-72.2017.8.21.7000; Farroupilha; Décima Quarta Câmara Cível; 

Rel. Des. Roberto Sbravati; Julg. 23/01/2018; DJERS 29/01/2018); 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Frustrada a execução da liminar de 

busca e apreensão, é possível a conversão do feito em ação executiva, 

nos termos do art. 4º do Decreto-lei nº 911/69”. (TJ-MT; APL 131081/2017; 

Juscimeira; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 06/12/2017; DJMT 

12/12/2017; pág. 29). Se o veículo descrito na exordial não foi encontrado 

e constante nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor 

como adequado e hábil a ensejar a execução, mostra-se viável a 

conversão desta busca e apreensão em ação executiva. Isto posto, 

DEFIRO o pedido de conversão de busca e apreensão para execução, 

alterando sua classe no sistema, a determinar: Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 

dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da 
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segunda via do mandado, proceda-se o oficial de justiça a penhora e 

imediata avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos 

e intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. 

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10%, do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º, do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828/829, 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (EXECUTADO)

RAFAELA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001774-30.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP, 

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS, RAFAELA CRISTINA GONCALVES 

DOS SANTOS Vistos em correição. Pugnou a parte exequente pela 

restrição de veículo mediante sistema RENAJUD e consulta aos sistemas 

CEI e INFOJUD na tentativa de localização de bens do executado. A 

pesquisa pelo sistema informatizado RENAJUD, permite ao credor a 

localização de veículos automotores de propriedade do devedor em todo o 

território nacional, o que confere mais eficácia na busca de bens 

penhoráveis para a satisfação do crédito executado. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. DEFERIMENTO DE 

PENHORA SOBRE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. 

INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE REGISTRO 

NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. É cabível 

o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema 

RENAJUD, apenas nos casos em que cabalmente demonstrada a 

dificuldade na localização do bem. É possível que seja ordenado ao órgão 

de trânsito competente o bloqueio de automóvel de propriedade do 

executado para prevenir eventual fraude à execução, mesmo que ainda 

não tenha havido a formalização da penhora do veículo automotor. Com 

efeito, é possível o Decreto de indisponibilidade de veículo automotor 

registrado em nome do executado por sua não-localização, esteja 

inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da 

execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a 

indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN”. (RESP 1151626/MS). 

(TJ-MG; AI 1.0699.06.058277-1/001; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 

07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). Logo, proceda-se 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 de indisponibilidade no 

órgão de trânsito correspondente, a vedar-lhe a transferência de registro, 

vinculando-os a este processo, com vistas às partes para se 

pronunciarem em 05 dias. Se aceito o bem constritado, penhore-se, 

mediante termo nos autos, intimando-se a parte executada, inclusive 

acerca do seu encargo como depositário judicial, ressalvada a 

possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a parte exequente 

sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do 

art. 840, § 2º, do CPC. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, 

sobretudo a credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a 

forma de alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada 

mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que for 

indicada. Por outro lado, pretende a parte exequente pesquisa online, por 

meio do sistema INFOJUD, de modo a obter a última declaração de Imposto 

de Renda, para localização de bens da parte executada. É cediço que tal 

diligência pela via manejada se trata de medida extrema e de caráter 

sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto. É cediço que tais diligências 

pela via manejada se trata de medida extrema e de caráter sigiloso, 

exigindo a devida cautela para tanto. Em respeito a tal predisposição 

processualista, a participação das partes, de maneira proba é 

imprescindível para o ágil deslinde do litígio. 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. Nesse passo, caso reste infrutífera 

a diligência acima defiro, subsidiariamente, a pesquisa on-line pretendida 

pela parte exequente, de modo a buscar bens em nome da parte 

executada pelo sistema INFOJUD, através da última declaração de imposto 

de renda. Com a resposta, determino que as informações oriundas da 

Receita Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em 

segredo de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição. Por fim, no que tange ao pedido de 

consulta ao sistema CEI, o indefiro. Calha assentar que referida busca 

deverá ser feita a cargo da parte interessada, uma vez que esse sistema 

é público e vislumbra a lucratividade, podendo desse modo, ser feito pelas 

próprias partes, devendo-se valer do judiciário para tal fim apenas na 

hipótese de recusa infundada por parte daquele, o que não restou 

demonstrado no caso, porquanto não apresentado qualquer documento 

que indique tal negativa. Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

13 de fevereiro. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Processo Número: 1005644-49.2018.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005644-49.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VILSON 

GABBI MORI EXECUTADO: CLEBERSON RUFFATTO Vistos em correição. 

Observado da correspondência com aviso de recebimento de Id. 

14049133 que a parte requerida não foi citada. Terceira pessoa que 

recebeu referida correspondência, que não deve ser considerada, ante a 

ausência de perfectibilização da citação. O art. 242 do CPC é expresso 

quando dispõe que a citação será pessoal. Podendo ser feita na pessoa 

do representante legal ou do procurador do executado, o que não é o 

caso, visto tratar-se de pessoa física sem qualquer documento hábil que 

outorgue poderes ao seu procurador. Nesse passo, indefiro o pedido de 

validação da citação (Id. 14500732) por não ter ocorrido a sua citação, 

conforme determina a Lei. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME BATISTA DA SILVA (REU)

PAULO ROGERIO WEBER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010029-40.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAFAEL 

ERNESTO BOLLICO DO AMARAL REU: PAULO ROGERIO WEBER, 

GUILHERME BATISTA DA SILVA Vistos em correição. O primeiro 

requerido/reconvinte pugnou na reconvenção apresentada a concessão 

da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custas e despesas 

do processo. Entretanto, não demonstrou sua situação de miserabilidade, 

apenas se qualificou como autônomo e nem sequer instruiu o pedido com 

a declaração de hipossuficiência. O que por si só não enseja o 

deferimento do benefício, já que ela tem apenas presunção iuris tantum de 

veracidade, não estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento 

isonômico à parte no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. 

Nessa linha, dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que a 

assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Nesse norte, imprescindível a 

comprovação da alegada hipossuficiência que o impossibilita de arcar com 

as custas e despesas judiciárias, devendo ser realizada por meio de 

documentos hábeis a demonstrar referida insuficiência de recursos, tais 

como: CTP´s, declaração de imposto de renda, extrato financeiro, entre 

outros. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento 

do pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento 

dos respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, 

do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "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); 

“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). Isto posto, intime-se o primeiro requerido/reconvinte para, no 

prazo de 05 dias, emendar a reconvenção, a comprovar a sustentada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da pretendida assistência 

judiciária gratuita ou, querendo, recolher as custas e despesas 

processuais, estas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção dela, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 

330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 13 de fevereiro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))
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GUILHERME BATISTA DA SILVA (REU)

PAULO ROGERIO WEBER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010029-40.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAFAEL 

ERNESTO BOLLICO DO AMARAL REU: PAULO ROGERIO WEBER, 

GUILHERME BATISTA DA SILVA Vistos em correição. O primeiro 

requerido/reconvinte pugnou na reconvenção apresentada a concessão 

da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custas e despesas 

do processo. Entretanto, não demonstrou sua situação de miserabilidade, 

apenas se qualificou como autônomo e nem sequer instruiu o pedido com 

a declaração de hipossuficiência. O que por si só não enseja o 

deferimento do benefício, já que ela tem apenas presunção iuris tantum de 

veracidade, não estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento 

isonômico à parte no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. 

Nessa linha, dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que a 

assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Nesse norte, imprescindível a 

comprovação da alegada hipossuficiência que o impossibilita de arcar com 

as custas e despesas judiciárias, devendo ser realizada por meio de 

documentos hábeis a demonstrar referida insuficiência de recursos, tais 

como: CTP´s, declaração de imposto de renda, extrato financeiro, entre 

outros. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento 

do pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento 

dos respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, 

do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "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); 

“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). Isto posto, intime-se o primeiro requerido/reconvinte para, no 

prazo de 05 dias, emendar a reconvenção, a comprovar a sustentada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da pretendida assistência 

judiciária gratuita ou, querendo, recolher as custas e despesas 

processuais, estas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção dela, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 

330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 13 de fevereiro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO ILTOL ARALDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000115-83.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: OVIDIO ILTOL ARALDI Vistos em correição. 

Pugnou a parte credora sejam oficiados os cartórios desta Comarca, a fim 

de verificar a existência de inventário extrajudicial em nome do devedor 

falecido. Convém ressaltar que a diligência pleiteada é atribuição do 

próprio exequente em promovê-la, a quem cabe intentar na busca de 

informações, visando à satisfação da sua dúvida acerca da existência ou 

não de inventário em nome do falecido devedor. Nesse contexto, não se 

vislumbra nenhum privilégio processual ao exequente, razão pela qual 

indefiro o pedido. Intime-se o exequente para dar andamento adequado ao 

processo, em 05 dias, requerendo o que entender devido. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON PRAZERES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Gloss (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001385-11.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JAKSON 

PRAZERES DA SILVA EXECUTADO: LUIZ CARLOS GLOSS Vistos em 

correição. Defiro em parte o pedido de Id. 25083579, a determinar seja 

penhorado o veículo fiat uno mille economy, placas NPO-7014, ano 

2011/2012, Renavam n.º 00340432934 de propriedade da parte 

executada. Portanto, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem 

acima assinalado, esta a ser realizada pelo senhor oficial de justiça, 

depositando-o com a parte exequente, podendo ser na pessoa de quem 

indicar, como depositário judicial, na forma do art. 840, inciso I, do CPC, 

intimando-se a parte executada a respeito. Sobre a avaliação, digam as 

partes em 05 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação ou 

indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Noutro viés, indefiro o pedido de Id. 

25153519, a determinar que a nobre advogada da parte executada, Dra. 

Marcia Regina Soares, no prazo de 05 dias, comprove a comunicação da 

renúncia, nos termos do art. 112, do CPC. Em seguida, intime-se a parte 

executada, pessoalmente, para constituir novo procurador, no mesmo 

lapso acima assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON PRAZERES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Gloss (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001385-11.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JAKSON 

PRAZERES DA SILVA EXECUTADO: LUIZ CARLOS GLOSS Vistos em 

correição. Defiro em parte o pedido de Id. 25083579, a determinar seja 

penhorado o veículo fiat uno mille economy, placas NPO-7014, ano 

2011/2012, Renavam n.º 00340432934 de propriedade da parte 

executada. Portanto, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem 

acima assinalado, esta a ser realizada pelo senhor oficial de justiça, 

depositando-o com a parte exequente, podendo ser na pessoa de quem 

indicar, como depositário judicial, na forma do art. 840, inciso I, do CPC, 

intimando-se a parte executada a respeito. Sobre a avaliação, digam as 

partes em 05 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação ou 

indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Noutro viés, indefiro o pedido de Id. 

25153519, a determinar que a nobre advogada da parte executada, Dra. 

Marcia Regina Soares, no prazo de 05 dias, comprove a comunicação da 

renúncia, nos termos do art. 112, do CPC. Em seguida, intime-se a parte 

executada, pessoalmente, para constituir novo procurador, no mesmo 

lapso acima assinalado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003161-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003161-17.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARTINS & 

MARTINS LTDA EXECUTADO: CRISTIANE CAMARGO Vistos em correição. 

Pedido de Id. 25083579, a determinar seja penhorado o veículo de 

propriedade da parte executada, encontrado via sistema RENAJUD (Id. 

14486064), cujo bem consta restrição judicial de circulação. Portanto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem acima assinalado, 

esta a ser realizada pelo senhor oficial de justiça, depositando-o com a 

parte exequente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial, na forma do art. 840, inciso I, do CPC, intimando-se a 

parte executada a respeito. Sobre a avaliação, digam as partes em 05 

dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação ou indicando desde 

logo a forma de alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação 

e nada mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi 

indicada. Noutro viés, o veículo está com anotação de restrição de 

circulação, cuja restrição é total, que impede o registro da mudança da 

sua propriedade, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também 

a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem 

e depósito, conforme redação dada pelo art. 9º do Regulamento RENAJUD. 

O lançamento de impedimento judicial do veículo para proibir sua livre 

circulação afigura-se extremamente onerosa e somente deve ser 

determinado em casos excepcionais. O que não é o caso. Assim, a 

suspensão do impedimento de circulação do bem é medida que se impõe, 

eis que, esta restrição impede até mesmo a emissão de documento anual 

de licenciamento. No entanto, o impedimento será revisto nesse momento, 

não baixado em definitivo. Será alterada tal restrição para constar o 

impedimento de transferência, que permite a emissão do licenciamento 

anual do bem. Após o cumprimento das diligências retro, prossiga a parte 

credora, requerendo o que entender de direito, em 05 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005951-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SIMAO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005951-37.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: EDILSON SIMAO 

DE SOUZA Vistos em correição. Pedido de penhora de bens da residência 

da parte executada (Id. 24284751). É plenamente possível a realização da 

penhora de bens que guarnecem o interior do imóvel da parte executada, 

desde que obedecidas às regras insertas nos arts. 831 e seguintes do 

CPC. Defiro a penhora in loco dos bens supérfluos ou em duplicidade que 

guarnecem a empresa demandada, pormenorizando-os. Deverá ainda 

observar a existência de veículos em posse da demandada, 

descrevendo-os detalhadamente. Restando infrutífera a diligência acima, 

intime-se a parte executada para indicar, em 05 dias, bens à penhora, com 

as suas respectivas avaliações, cientificada desde logo de que poderá 

incorrer nas penalidades do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. 

Contudo, convém frisar que o reconhecimento, por outro lado, de ato 

atentatório à dignidade da justiça decorrente da não indicação de bens à 

penhora pela parte executada não é automático. Deve ser demonstrado o 

dolo respectivo, pois, a exemplo, se ela não tiver bens a indicar, isso não 

significa que ela tenha praticado maquinal ato atentatório à dignidade da 

justiça, simplesmente por ser aparentemente insolvente. Após, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, em 05 dias. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013061-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8013061-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELTON 

CARLOS SANTOS BARBOSA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos em correição. Pretende a parte autora a resolução contratual, a 

nulidade de cláusulas contratuais, bem como a restituição dos valores 

pagos. Demanda declinada ao juízo comum e distribuída por sorteio a este, 

pelo valor da causa ultrapassar os 40 salários-mínimos. Da emenda da 

inicial De prólogo, cumpre ressaltar que a exordial não foi devidamente 

instruída. A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 22.249,70, 

correspondente ao que já foi pago até o momento, justamente o que 

pretende como restituição. Calha frisar que o valor da causa deve ser 

fixado de acordo com o conteúdo econômico cobiçado na pretensão, 

conforme disposto nos arts. 291 e 292 do CPC. Acentua-se que o valor da 

causa deverá corresponder ao proveito econômico visado, caso 

contrário, sinalizará perspectiva de sonegação de tributo devido ao 

Estado, e contrariará as disposições legislativas e as orientações da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 456, Seção n.º 14, da 

CNGC. O bem objeto da lide possui valor de R$ 84.000,00, conforme 

informado na exordial. Está no contrato. Contrato este que almeja 

resolução. Esta é a desconstituição visada. Portanto, clarividente não ser 

possível atribuir à causa apenas o valor a ser restituído acaso sagrar-se 

vitorioso na ação constitutiva negativa de resolução do contrato, na ordem 

de R$ R$ 22.249,70, eis que não corresponde ao proveito econômico total 

na presente demanda. É importante frisar que o ressarcimento do valor 

pago é consequência da pretendida rescisão contratual, e por isso está 

embutido no valor do contrato, não havendo se falar em sua soma para 

atribuição do valor da causa. Sem embargos de eventual entendimento 

diverso, o valor da causa, em casos tais, poderia até mesmo ser corrigido 

de ofício, pois se enquadra a hipótese no rol expresso no art. 292 do 

Código de Processo Civil, sendo que a toda causa deverá 

necessariamente ser atribuído valor certo e determinado, ainda que não 

tenha conteúdo econômico (art. 291 do mesmo Codex). Valor da causa 

que deve corrigido. Do pedido de justiça gratuita A parte autora pugnou a 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custas e despesas 

do processo. Entretanto, não demonstrou sua situação de miserabilidade, 

apenas se qualificou como projetista e nem sequer instruiu o pedido com a 

declaração de hipossuficiência. O que por si só não enseja o deferimento 

do benefício, já que ela tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, 

não estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à 

parte no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Nessa linha, 

dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Nesse norte, imprescindível a comprovação da 

alegada hipossuficiência que o impossibilita de arcar com as custas e 

despesas judiciárias, devendo ser realizada por meio de documentos 

hábeis a demonstrar referida insuficiência de recursos, tais como: CTP´s, 

declaração de imposto de renda, extrato financeiro, entre outros. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "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); 

“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). Assim, deve ser oportunizado a comprovação da 

hipossuficiência alegada. Isto posto, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da sua distribuição ou 

indeferimento, para: a) atribuir o valor da causa de acordo com o proveito 

econômico almejado e b) comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, 

querendo, recolher as custas e despesas processuais. Observância dos 

arts. 290, 291, 292, 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009529-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE AZEVEDO (EXECUTADO)

TREJAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA PEPINELLI MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009529-08.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: TREJAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - 

ME, CLAUDIA CRISTINA PEPINELLI MARTINS, MARCOS DE AZEVEDO 

Vistos em correição. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira, que defiro, 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. Assim tem 

sido o norte pretoriano (destaque em negrito): “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE BENS À 

PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE PENHORA. 

MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a intenção do 
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exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Trejão 

Representação Comercial Ltda. – ME., inscrita no CNPJ n.º 

10.688.777/0001-44, Cláudia Cristina P. Martins, inscrita no CPF n.º 

572.316.051-68, Marcos de Azevedo, inscrito no CPF n.º 535.455.321-00, 

até o limite do crédito em execução, na quantia calculada de R$ 82.654,52 

(oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e 

dois centavos), conforme planilha de cálculo apresentada no Id. 

24493735. 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. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Não havendo a 

efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor ínfimo, defiro 

subsidiariamente a pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias. Se 

aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação 

ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Por fim, sendo inexitosas medidas 

outrora tomadas, 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. Sinop - MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005905-14.2018.8.11.0015

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:

REGIVALDO BORGES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005905-14.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: REGIVALDO BORGES COSTA Vistos em 

correição. DEFIRO o pedido da parte exequente de Id. 25572561. 

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado pelo 

exequente, mediante termo, e avalie-o 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 forma de alienação pretendida. Não sendo requerida 

a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de alienação pela 

forma que for indicada. Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011336-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011336-29.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS Vistos em correição. É pretensão da parte 

exequente quanto ao arresto executivo on-line pelo sistema RENAJUD, 

amparado pelo Art. 830 do CPC, já deferida anteriormente a pesquisa de 

ativos financeiros via sistema BACENJUD, uma vez que não foi possível 

realizar a citação do executado. A exequente pede ainda restrição de 

licenciamento e de circulação. Alegou que a demora na citação do 

executado está causando transtornos ao consórcio, que é o escopo do 

processo, uma vez que se encontra inadimplente, prejudicando as 

contemplações mensais. É a síntese. Decido. O Código de Processo Civil 

prevê o cabimento do arresto executivo, conforme dispõe o art. 830. A 

diligência almejada possui natureza cautelar, assemelhando à tutela 

provisória de urgência. Partindo da sistemática de que o requerimento da 

parte tem natureza cautelar, busca então uma garantia do direito, e 

entende-se que o periculum in mora, se tal medida ocorrer antes da 

citação do réu para o possível pagamento voluntário, é porque poderia 

trazer risco ao resultado útil do processo, tendo presente a probabilidade 

do direito. Almejada medida cautelar, que logo após pode vir a se tornar 

penhora, deve-se então respeitar requisitos de uma tutela provisória de 

urgência, disposta no art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme 

dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. O art. 301, por sua vez, dispõe que a tutela de 
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urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A 

antecipação dos efeitos da tutela, seja de mérito ou cautelar, 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”. Quanto 

a assimilação do arresto on-line com a tutela de urgência em natureza 

cautelar, é necessário então que haja os requisitos conforme tutela e não 

a mera existência da ação. A parte exequente não deve se prover de tal 

benefício apenas para solver a dívida o mais rápido possível, uma vez que 

é direito do executado quitar o débito de maneira voluntária, haja vista que 

não fique provada a fraude, ou a possível ocultação do réu, 

esquivando-se da citação e sua responsabilidade quanto ao exequente. A 

respeito do assunto, trata-se o julgado: ARRESTO CAUTELAR – Execução 

de título extrajudicial – Pedido de arresto cautelar de ativos financeiros – 

Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários para concessão 

da tutela de urgência cautelar, previstos no art. 300 do CPC – Primeira 

tentativa de citação pessoal dos executados não iniciada – Pedido 

fundamentado na mera existência de ações judiciais – Ausente prova de 

dilapidação de patrimônio ou fraude – Decisão mantida – RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A I :  2 2 5 4 8 4 9 7 4 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2254849-74.2018.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de 

Julgamento: 20/02/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/02/2019) Essa é a síntese desse relevante instituto. In 

casu, é possível verificar nos autos que foram feitas 02 (duas) tentativas 

de citação da parte executada de maneira pessoal, uma vez que restaram 

infrutíferas, porém não houve suspeita de ocultação ou esquiva da parte, 

apenas não foi possível identificar seu atual endereço. O exequente ao 

que parece está buscando meios para a solvência de seu crédito de 

maneira a pular passos necessários no rito processual. Além do mais está 

retirando o direito da demandada de quitar sua dívida de maneira 

voluntária. A citação é a regra para efetivar direitos em qualquer processo 

posto em juízo. Alcançar bens antes da citação é a exceção, sob pena de 

inversão tumultuária do feito, com estribo numa excepcionalidade que não 

serve como regra geral. Até porque sobra à exequente a citação editalícia, 

se for o caso, se esgotados os meios de localizar o devedor 

pessoalmente. Diligência que lhe compete antes de afoitamente avançar 

sobre possíveis bens do devedor, pulando etapa essencial sob o 

insubsistente argumento de que seu negócio ou empreendimento de 

consórcio poderá ficar comprometido. Os riscos inerentes ao mercado 

atingem a todos, não sendo a situação uma excepcionalidade capaz de 

justificar esse atropelo processual num afã desmedido para satisfazer 

seu crédito. Ausentes o segundo requisito da parte final do art. 300 do 

CPC. A parte não trouxe requisitos de que a parte está se furtando a 

receber a citação. Como ficou evidenciado apenas não foi possível 

localizá-la ainda. Não é de se negar que o Código de Processo Civil 

alimenta a possibilidade do arresto on-line antes mesmo da citação do 

executado. Porém isto é feito apenas em casos específicos devendo 

respeitar aos requisitos legais, o que não é coincidente com ao caso em 

questão. Isto posto, indefiro o pedido de penhora on-line via RENAJUD, em 

caráter de arresto. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, como por exemplo, buscas de possíveis endereços da parte 

executada nos sistemas conveniados aos TJMT, sob risco de extinção por 

abandono. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009505-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RIVA & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIMAR RODRIGUES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009505-09.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: PEDRO RIVA 

& CIA LTDA EXECUTADO: JANIMAR RODRIGUES COSTA Vistos em 

correição. Não tendo sido adimplido o débito exequendo, defiro o pedido 

de Id. 26347420, à falta de indicação pela parte executada de bens em 

melhor colocação no rol do art. 835 do CPC. É cabível a penhora de 

direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente, inteligência do art. 

835, inciso XII, do CPC. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

direitos aquisitivos sobre o bem indicado, imóvel descrito no Id. 21853326, 

a ser feita esta pelo senhor oficial de justiça, com vistas às partes para se 

pronunciarem em 05 dias. Sobre a penhora, intimem-se as partes e o 

cônjuge da parte devedora, se casado for, tratando-se de imóvel, 

especialmente a parte credora a respeito da prevalente adjudicação, se 

lhe interessar, ou indicar sem demora a forma de alienação pretendida. 

Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que for indicada. Cumprida as diligências 

retro, prossiga a parte exequente requerendo o que entender de direito, 

em 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011771-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RIVA (EXEQUENTE)

PEDRO RIVA & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLENE DA SILVA MADRUGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011771-03.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: PEDRO RIVA 

& CIA LTDA, PEDRO RIVA EXECUTADO: SHIRLENE DA SILVA MADRUGA 

Vistos em correição. O comprovante de pagamento de Id. 17984076 não 

consigna a que processo se refere e nem está acompanhado da guia de 

recolhimento respectivo, emitida via site do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a impossibilitar que este juízo a tenha como crível e vinculada a 

este processo, em função do suposto valor recolhido se condiz com o que 

seria corretamente devido como custas e taxas judiciárias. Assim, 

DETERMINO, mais uma vez, à parte autora para, querendo, no prazo de 15 

dias, juntar a guia respectiva da taxa e das custas judiciais, comprovando, 

de outra forma, que o valor aparentemente recolhido pelo aludido 

comprovante de pagamento referido, além de permitir a conferência de 

regularidade desse preparo. Acaso não o fizer, sem prova do real 

preparo, será cancelada a distribuição e o processo será 

consequentemente extinto, conforme já determinado outrora. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014051-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014051-10.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - ME 

Vistos em correição. Ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Banco Bradesco em face de Viviane Meira Ferreira Rodrigues – ME., 

ambos qualificados. Na forma dos arts. 827 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido 

o prazo sem pagamento, se indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 
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835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens 

impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

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. 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 do CPC. Recairá a penhora 

prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se 

outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, 

demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos 

arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 

1.º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Poderá a parte exequente, como forma de presunção absoluta contra 

terceiros, averbar, mediante apresentação no Registro competente, de 

cópia do auto ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra 

terceiros, conforme art. 844 do CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, 

será feita pelo oficial de justiça. Se tiver divergência a respeito ou o bem 

tiver peculiaridades que exijam conhecimentos técnicos especializados, 

poderá ser nomeado avaliador com maior expertise, às expensas de quem 

assim der causa. O que será decidido oportunamente, se necessário. 

Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a avaliação do imóvel, 

neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, o que 

seria recomendável, em homenagem, dentre outros primados, à economia 

e celeridade processual, à razoável duração do processo, à cooperação 

e à efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre 

outros, dos arts. 870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. 

Sobre o laudo de avaliação que advirá, em respeito aos princípios do 

contraditório e da não surpresa ou da dialeticidade, manifestem-se as 

partes em 05 dias. Se tiver insurgência ou forem divergentes, conclusos 

para decisão. Forte nos arts. 874 e 875 do CPC. Caso contrário, se 

dispensada a avaliação, nos termos acima definidos, ou realizada e 

resolvidas eventuais discrepâncias pronunciadas, manifeste-se, em 

seguida, a parte exequente se pretende a 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. Arbitro, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser 

reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O 

prazo para embargar a execução será de 15 dias e contar-se-á da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-47.2020.8.11.0015

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:

DILCILENE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000033-47.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: DILCILENE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Apesar de haver instrumento de mandato juntado 

aos autos, este não confere poderes a advogada Roberta Beatriz do 

Nascimento. Calha acentuar, o instrumento de procuração outorgando 

poderes à nobre advogada é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular e válido do processo, sem o qual a parte não 

pode postular em juízo, conforme disposição do art. 103 do CPC. Destarte, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05 dias, emendar a inicial juntando o instrumento de mandato que lhe 

confere poderes para representação no âmbito judiciário. Se inerte, 

intime-se, pessoalmente, a parte autora para, querendo, regularizar a sua 

representação processual, bem como para prosseguir com o feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

sua extinção sem julgamento de mérito, consoante disposição do art. 485, 

inciso IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA COMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000314-71.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RITA COMPER 

EXECUTADO: HELIO PEREIRA NEVES Vistos em correição. Ação de 

execução de contrato de arrendamento com pedido liminar aviado por Rita 

Comper, em face de Hélio Pereira Neves, ambos qualificados. Pleiteou a 

parte credora os benefícios da assistência judiciária gratuita, sob a 

alegação de não possuir condições suficientes para recolher o preparo da 

ação. Pedido indeferido nos termos da decisão de Id. 13445559, sendo 

determinado o devido preparo, em 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e consequente extinção do processo. Insatisfeita, requereu, 

em aditamento da inicial, o parcelamento das custas judiciais e despesas 

processuais, ao argumento de não ter condições para o recolhimento do 

valor de uma só vez. Requerimento indeferido nos termos da decisão 

lançada no Id. 16244065, concedendo o prazo de 05 dias para preparar o 

feito, advertindo-a acerca do cancelamento da distribuição e consequente 

indeferimento da inicial. Novamente, reforçou pedido de reconsideração da 

decisão, alegando que “as coisas mudaram”, passando de dona de posto 

a funcionária assalariada, a pugnar pelo pagamento das custas judiciais 

em 06 parcelas mensais (Id. 19115723). Pela decisão de Id. 19148666 foi 

indeferido o pedido de reconsideração, determinando preparar o feito em 

15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a significar o 

indeferimento da inicial. Devidamente intimada, manteve-se silente, 

conforme certificado no Id. 20724288. Insistentemente peticionou a parte 

credora com novo pedido de reconsideração da decisão, alegando provas 

novas (Id. 20751512). É o relatório. Fundamento e decido. Instada, por três 

vezes consecutivas, a parte credora para promover o preparo da ação. 

Manteve-se silente. Insistindo com pedidos reiterados de reconsiderações. 

Todos indeferidos conforme consignado acima. A parte credora não 

cumpriu a ordem judicial para a regularidade processual, persistindo o 

defeito apontado, cientificada expressamente das consequências de sua 

inércia. Não se importou. O preparo da causa é pressuposto processual 

de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem o que não terá 

como prosseguir. Se a parte autora não se dispor a preparar a causa, a 

consequência processual é o cancelamento da distribuição e o 

consequente indeferimento da inicial, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV, todos do CPC. Nesse sentido, 

o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. 

RT, 10.ª edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 do CPC, p. 495, do 

seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 
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cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de 

distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em 

simultaneus processus com ação principal (v. g., reconvenção), o 

processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 

203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. Esta providência, 

no caso em tela, é impositiva. Embora oportunizado sanar o defeito em três 

oportunidades, o que não aconteceu, sem solução de continuidade, posto 

que não se constituiu processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o 

seu seguimento. Processo este distribuído em janeiro de 2018. Dois anos 

sem a efetivação do preparo. Nesse sentido, a corroborar o entendimento 

segue com destaque em negrito os seguintes julgados: “AÇÃO 

RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA AJG. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

PREPARO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Tendo em vista que escoado o 

prazo para recolhimento do preparo sem manifestação do autor, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe, devendo ser extinto o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 968, § 3º, 330, IV, e 321 

e parágrafo único, todos do CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PETIÇÃO 

INCIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO”. 

(TJ-RS - AR: 70078892957 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, data de 

Julgamento: 25/01/2019, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/01/2019); “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. Verificada a necessidade de 

emenda à petição inicial, determinará o juiz que a parte autora supra o 

defeito, sob pena de indeferimento. Instado a emendar a inicial, o não 

atendimento ao comando judicial autoriza o indeferimento da inicial, com 

consequente extinção do feito sem julgamento do mérito”. (TRF 04ª R.; AC 

5009000-31.2017.4.04.7004; PR; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Luís Alberto 

d'Azevedo Aurvalle; Julg. 04/07/2018; DEJF 06/07/2018); Defeito ou 

irregularidade que embaça o julgamento de mérito, não superado pela 

desídia da parte autora, afrontando o art. 321 do CPC. Preconiza o 

parágrafo único deste dispositivo legal que “se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Estabelece o art. 330, inciso 

IV, do CPC que a petição inicial será indeferida quando não forem 

atendidas as prescrições do art. 321 do mesmo digesto adjetivo. Destarte, 

não preparada a causa, nem comprovada a hipossuficiência dela, 

insuperável o defeito não consertado, o que torna impossível a análise do 

mérito. Isto posto, determino o cancelamento da distribuição. Por 

conseguinte, hei por bem indeferir a petição inicial, nos termos dos arts. 

290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas judiciais, nem 

honorários advocatícios, estes pela inexistência de contenciosidade. 

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, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO VARGAS CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001642-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARCILIO VARGAS CUNHA Vistos em 

correição. Ação de Busca e apreensão, tendo como parte autora Banco 

Volkswagen S.A e como parte requerida Marcilio Vargas Cunha, ambas 

qualificadas. Entre um ato e outro, as partes em petição de Id. 21448381, 

informaram acordo entabulado, requerendo sua homologação e a 

consequente extinção da ação, renunciando expressamente ao prazo 

recursal. Requereram ainda a retirada de eventuais restrições que pesem 

sobre o veículo. Relatados e examinados. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Noutro 

viés, o pleito de baixa de restrição no prontuário de veículo no DETRAN é 

vazio, sem reflexo algum nos autos virtuais. Pedidos padrões - 

copiar/colar - que deixam entrever trabalho desleixado, sem manuseio dos 

autos, descaso a ser evitado pela parte, para não tumultuar e nem 

margear litigância de má-fé, tendo em vista o dever de “expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão ou de apresentar 

defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; não 

produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à 

declaração ou à defesa do direito”, dentre outras hipóteses do art. 77 do 

Código de Processo Civil. Nenhuma restrição foi lançada por este juízo. 

Assim, não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências 

outras a serem promovidas. Sem pendências. Se a parte fez alguma, 

compete a ela própria baixar, sem a necessidade do crivo judicial para 

tanto. Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes. Conforme acordado, se só as custas e as despesas 

processuais remanescentes serão pagas pela parte requerida, no 

reverso, as custas e despesas processuais originárias, já adiantadas, 

ficarão por conta da parte autora. Sobre os honorários advocatícios, cada 

qual arcará com o do seu respectivo patrono, tudo conforme acordado 

entre as partes. Indefiro o pleito de baixa de restrição no prontuário de 

veículos via sistema RENAJUD, posto que insubsistente nesta senda 

judicial. Acaso vier a ser 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. 

Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop - MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010817-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EGON INACIO RHODEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010817-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EGON INACIO RHODEN Vistos em correição. Ação de Busca 

e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A. em face de Egon Inácio Rhoden, ambos qualificados. R. decisão 

inaugural de Id. 9958401, concedendo a liminar pleiteada. Entre um ato e 

outro, pleiteou a parte autora a desistência da ação com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do CPC, dando-se baixa na distribuição. Ainda, requereu 

também a baixa de eventuais bloqueios realizados por este juízo, via 

sistema RENAJUD. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “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. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição via sistema 

RENAJUD é vazio, em virtude de não haver nenhuma restrição lançada por 

este juízo. Se a parte fez alguma, compete a ela própria baixar, sem a 

necessidade do crivo judicial para tanto. Por fim, aparentemente inexiste 

mandado de busca, apreensão e citação pendente de cumprimento, o 

qual, se houver, deverá a secretária desta Vara Cível proceder com o seu 

recolhimento imediato. 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, revogando-se a liminar deferida. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, dado o 

princípio da causalidade. Sem condenação em honorários advocatícios, 

dada a inexistência de litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa de restrição 

via sistema RENAJUD. 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006895-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDO DE JESUS MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006895-68.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ADENILDO DE 

JESUS MIGUEL REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos em correição. Ação declaratória, aviada por 

Adenildo de Jesus Miguel em face de BV Financeira S/A. Crédito 

Financiamento e Investimento, ambos qualificados. Determinada a 

intimação da parte requerente pela decisão de Id. 21245208, para 

comprovar a hipossuficiência alegada e atribuir o valor correto à ação, 

sob pena de indeferimento da inicial. Em petição de Id. 22098343, a parte 

autora requereu dilação do prazo por 15 dias, a fim de cumprir a 

determinação exarada, sendo concedido em decisão de Id. 22828930. 

Intimada do transcurso do lapso temporal requerido, advogou o requerente 

pela desistência da ação, pugnando pela não incidência dos ônus 

processuais, conforme petição de Id. 23836822. É o relatório. Fundamento 

e decido. Apesar de requerer a homologação da desistência da ação, o 

comando exarado em decisão de Id. 21245208 não foi atendido, a restar 

ausente o necessário preparo da causa, pressuposto de constituição e 

validade regular do processo, sem o que esta não se consubstancia. 

Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Portanto, sequer presente 

requisito essencial da ação, o cancelamento do feito e consequente 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Diante disso, instada a 

parte requerente, deixou de cumprir a ordem judicial para a regularidade 

processual, persistindo o defeito apontado. Esta providência, no caso em 

tela, é impositiva. Embora oportunizado sanar o defeito, o que não 

aconteceu, sem solução de continuidade, posto que não se constituiu 

processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu seguimento. 

Defeito ou irregularidade que impossibilita o julgamento de mérito, não 

superado pela desídia da parte requerente, afrontando o art. 321 do CPC. 

Preconiza o parágrafo único deste dispositivo legal que “se o autor não 

cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Estabelece o art. 

330, inciso IV, do CPC que a petição inicial será indeferida quando não 

forem atendidas as prescrições do art. 321 do mesmo digesto adjetivo. 

Destarte, não atendida a determinação, insuperável o defeito não 

consertado, o que torna impossível a análise do mérito. Isto posto, 

determino o cancelamento da distribuição. Por conseguinte, hei por bem 

indeferir a petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, 

inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. Sem 

custas e despesas judiciais, nem honorários advocatícios, estes pela 

inexistência de contenciosidade. 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, 14 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-60.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000001-60.2019.8.11.0085. EXEQUENTE: TIAGO 

PACHECO DOS SANTOS EXECUTADO: DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA 

Vistos em correição. Ação de execução por quantia certa com pedido de 

arresto, aviada por Thiago Pacheco dos Santos, em face de Debortolli & 

Rodrigues Ltda., ambos qualificados. Pleiteou a parte credora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de não 

possuir condições suficientes para recolher o preparo da ação. Pedido 

indeferido nos termos da decisão de Id. 18772158, sendo determinado o 

devido preparo, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Interposto 

agravo de instrumento, o qual foi provido parcialmente, a conceder o 

parcelamento das custas e despesas processuais em 06 vezes, sob o 

fundamento de que embora a parte não seja pobre na razoável acepção 

jurídica do termo, o pagamento integral das custas judiciárias atingiria 

patamar superior ao atual rendimento percebido pela agravante, conforme 

a r. decisão de Id. 20107352. Instada a promover o recolhimento da 

primeira parcela até o dia 05 de julho de 2019 e as demais no mesmo dia 

subsequente, conforme decisão de Id. 20918402, não o fez. Manteve-se 

silente. É o relatório. Fundamento e decido. Intimada, por duas vezes 

consecutivas, a parte credora para promover o preparo da ação, deixou 

transcorrer in albis o prazo estipulado, conforme devidamente certificado 

pela secretaria em certidões de Id. 22786396 e 26796268, mantendo-se 

inerte frente a determinação exarada. A parte credora não cumpriu a 
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ordem judicial para a regularidade processual, persistindo o defeito 

apontado, cientificada expressamente das consequências de sua inércia. 

Não se importou. O preparo da causa é pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, sem o que não terá 

como prosseguir. Se a parte autora não se dispor a preparar a causa, a 

consequência processual é o cancelamento da distribuição e o 

consequente indeferimento da inicial, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV, todos do CPC. Nesse sentido, 

o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. 

RT, 10.ª edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 do CPC, p. 495, do 

seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de 

distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em 

simultaneus processus com ação principal (v. g., reconvenção), o 

processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 

203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. Esta providência, 

no caso em tela, é impositiva. Embora oportunizado sanar o defeito em 

duas oportunidades, o que não aconteceu, sem solução de continuidade, 

posto que não se constituiu processo propriamente dito, tanto que 

inviabilizado o seu seguimento. Processo este distribuído em fevereiro de 

2019. Um ano sem a efetivação do preparo. Nesse sentido, a corroborar o 

entendimento segue com destaque em negrito os seguintes julgados: 

“AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA AJG. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Tendo em 

vista que escoado o prazo para recolhimento do preparo sem 

manifestação do autor, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, 

devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 968, § 3º, 330, IV, e 321 e parágrafo único, todos do CPC. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. PETIÇÃO INCIAL INDEFERIDA. PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO”. (TJ-RS - AR: 70078892957 RS, 

Relator: Alexandre Mussoi Moreira, data de Julgamento: 25/01/2019, 

Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 28/01/2019); “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. 

Verificada a necessidade de emenda à petição inicial, determinará o juiz 

que a parte autora supra o defeito, sob pena de indeferimento. Instado a 

emendar a inicial, o não atendimento ao comando judicial autoriza o 

indeferimento da inicial, com consequente extinção do feito sem julgamento 

do mérito”. (TRF 04ª R.; AC 5009000-31.2017.4.04.7004; PR; Quarta 

Turma; Rel. Des. Fed. Luís Alberto d'Azevedo Aurvalle; Julg. 04/07/2018; 

DEJF 06/07/2018); Defeito ou irregularidade que embaça o julgamento de 

mérito, não superado pela desídia da parte autora, afrontando o art. 321 

do CPC. Preconiza o parágrafo único deste dispositivo legal que “se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Estabelece 

o art. 330, inciso IV, do CPC que a petição inicial será indeferida quando 

não forem atendidas as prescrições do art. 321 do mesmo digesto 

adjetivo. Destarte, não preparada a causa, nem comprovada a 

hipossuficiência dela, insuperável o defeito não consertado, o que torna 

impossível a análise do mérito. Isto posto, determino o cancelamento da 

distribuição. Por conseguinte, hei por bem indeferir a petição inicial, nos 

termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I 

e IV, todos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas judiciais, 

nem honorários advocatícios, estes pela inexistência de contenciosidade. 

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, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007260-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. A. (AUTOR(A))

C. S. C. D. V. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. P. (REU)

F. S. O. D. B. L. (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 cinco (5) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação/audiência, conforme petição e endereço ID 29151812.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004437-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN (AUTOR(A))

EDSON BARBIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO MAZZUTTI (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 cinco (5) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação/Comarca 

de Canarana/MT, (conforme Portaria CGJ N. 142, de 08 de Novembro de 

2019)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003527-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HELEODORO BRANDAO (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se, quanto ao (ID.29268294), Prazo: 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006660-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GAB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006660-04.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Com fulcro no art. 9º, "caput" e art. 10, ambos do Código de Processo 

Civil, determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, 

para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca dos 

embargos de declaração de ID. 27480315, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006997-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 146 de 288



ALEXANDRO CASERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MATIAS CASERES DE MORAIS OAB - 993.894.361-68 

(REPRESENTANTE)

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCINEU FERNANDES DA CRUZ (REQUERIDO)

MESSIAS MOREIRA LAMAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006997-90.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tendo em vista a certidão contida no ID. 29271057, determino a devolução 

da presente missiva à Comarca de origem, observadas as formalidades 

legais. 2. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001965-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CONCEICAO PINTO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CRISTIANE RIBEIRO MULLER (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito com relação a certidão do oficial de justiça ID 28246025.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005246-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE POZZOBON (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005246-68.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por Galeão Distribuidora de Pneus 

Ltda. em face de Daniele Pozzobom, visando a percepção de seu crédito, 

representado por duplicatas e respectivas notas fiscais, acompanhadas 

de comprovante de recebimento das mercadorias. A inicial veio instruída 

com documentos (ID. 19190112/19254397). Determinada a emenda à inicial 

(ID. 20736577), a parte autora aditou a inicial (ID. 20821709). Recebida a 

inicial, foi determinada citação da parte ré para pagamento (ID. 21281628), 

entretanto, a diligência restou infrutífera (ID. 22179604/22181455). Em ID. 

22243300 a parte autora requereu a citação da parte ré por edital. 

Posteriormente, a parte autora informou que a parte ré efetuou o 

pagamento do débito, nada tendo a reclamar e requereu a extinção do 

feito pela satisfação da dívida (ID. 23192400). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora informou a que a parte ré realizou o pagamento do débito, razão 

pela qual requereu a extinção do feito pelo pagamento, nos termos do art. 

924, II, do CPC. Ocorre que, de acordo com a corrente majoritária, “a ação 

monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento 

especial de cognição sumária” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria 

de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 1518), de modo que não pode ser extinta 

com fundamento no artigo 924 do Código de Processo Civil, aplicável 

apenas no caso de extinção dos processos em fase executiva. Assim, 

uma vez que a parte ré sequer foi citada dos termos da presente ação, 

mas efetuou o pagamento do débito, resta retratada nos autos a renúncia 

à pretensão formulada na ação. Com efeito, tendo a parte autora pugnado 

pela extinção do feito em razão do cumprimento integral da obrigação, 

impõe-se a extinção do feito nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA 

PARTE RÉ. 1 - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO 

PAGAMENTO DO DÉBITO FORMULADO NA RÉPLICA PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA AUTORA. PLEITO INTERPRETADO COMO DE RENÚNCIA AO 

DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. (...). EXTINÇÃO DE OFÍCIO QUE 

SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC/1973 (ART. 487, III, C, 

DO CPC/2015). RECURSO PREJUDICADO. 2 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

ARBITRAMENTO À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ PELA PROPOSITURA DA AÇÃO. 

CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE RÉ. RECURSO PREJUDICADO. 3 - 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA NAS 

PENALIDADES DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FORMULADO NO APELO. 

AUSÊNCIA DE CONDUTA PROCESSUAL DOLOSA. QUITAÇÃO DO DÉBITO 

EM MOMENTO POSTERIOR AO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SIMPLES 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

17 DO CPC/1973. IMPROVIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. (TJSC - AC: 

20100724936 Barra Velha 2010.072493-6, Relator: Dinart Francisco 

Machado, Data de Julgamento: 05/04/2016, Segunda Câmara de Direito 

Comercial). Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação 

formulada nos autos e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do 

Código de Processo Civil. Com fundamento no art. 90 do Código de 

Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas 

e despesas processuais remanescentes. Sem condenação em honorários 

advocatícios, diante da ausência de triangulação processual. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado e, após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006509-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE BORGES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006509-09.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT ajuizada por Lidiane Borges da Silva em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ambas 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que em 30.08.2016 foi vítima de 

acidente de trânsito, sofrendo fratura no punho direito, o que culminou em 

sequelas permanentes do membro, com limitação funcional da mão. Afirma 

que através do processo administrativo recebeu indenização no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Discorre que o valor recebido administrativamente é inferior ao 

que entende fazer jus. Por tais motivos requer a condenação da requerida 

ao pagamento de complementação de indenização por invalidez no valor 

de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). A inicial veio acompanhada de documentos (ID. 

7346882/7347171). Indeferida a gratuidade (ID. 7387897), a parte autora 

interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi provido (ID. 

8079726). Em decisão proferida no ID. 11952951, foi determinada a 

produção de prova pericial e nomeado o respectivo perito, bem como 

designada audiência de tentativa de conciliação e citação da parte ré. A 

audiência restou prejudicada em virtude da ausência da parte requerida 

(ID. 13213354). A parte ré apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência do pedido inicial. Afirma que a parte autora não apresentou 

laudo do IML, documento imprescindível para apuração da lesão. 

Argumenta que a indenização deve ser proporcional a extensão da lesão 
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e de acordo com a lei vigente à época do sinistro. Aduz que, no caso de 

eventual condenação, a correção monetária deverá incidir a partir do 

ajuizamento da ação e os juros a partir da citação, bem como pela fixação 

dos honorários em patamar mínimo. Ao final, requereu a improcedência 

dos pedidos iniciais (ID. 13307058). Juntou documentos (ID. 13307079). O 

laudo pericial aportou aos autos (ID. 16071209). A parte requerida se 

manifestou no ID. 16098828. A parte autora requereu a desconsideração 

do “quantum” atribuído pelo perito com relação à intensidade da lesão e 

que a indenização pela invalidez parcial e permanente na parte autora seja 

a ré condenada ao pagamento da integralidade, conforme requerido na 

inicial (ID. 16691126). O perito pugnou pelo levantamento dos honorários 

periciais (ID. 19398421), sendo o pleito deferido (ID. 19701251). As partes 

pugnaram pelo julgamento do feito (ID. 22622961 e 24618180). Os 

honorários periciais foram levantados (ID. 29156024). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, registro ser prescindível o 

depoimento pessoal da parte autora, conquanto a controvérsia gira em 

torno da existência de debilidade permanente decorrente de acidente 

automobilístico, haja vista que a prova necessária se circunscreve em 

pericial e documental, as quais já se encontram produzidas no caderno 

processual, razão pela qual passo ao julgamento do feito no estado em 

que se encontra. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis nº. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, em que pese a alegação de 

inexistência de prova da invalidez por ausência de laudo do IML, impende 

consignar que tais argumentos não são capazes de desconstituir o direito 

autoral, uma vez que os fatos narrados no boletim de ocorrência (ID. 

7346928) se coadunam com as ocorrências registradas nos prontuários 

de atendimento/ficha de internação hospitalar e demais documentos 

hospitalares apresentados nos autos (ID. 7346932/7347141), 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente da parte autora, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID. 

16071209. Com efeito, a ausência de laudo que demonstre a obrigação de 

pagar valor residual foi devidamente suprida pela realização de perícia 

judicial. Destarte, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194/74, diante do laudo contido nos autos, demonstrando de maneira 

inequívoca o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

debilidade permanente da parte autora e que a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor da parte autora, 

da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos), faz jus a parte autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT. Outrossim, segundo a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pela parte autora. Analisando o laudo pericial acostado aos autos 

(ID. 16071209), verifica-se que a parte autora apresenta perda funcional 

parcial e permanente do membro superior direito (70%) em grau leve 

(25%) decorrente do acidente, portanto, no presente caso, deve ser 

aplicado o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 6.194/74, que assim 

estabelece: “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: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente; 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. § 1° 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. (grifei) Assim, considerando 

que, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, em casos tais, o valor da 

indenização deve se ater ao percentual de 70% (setenta por cento), do 

teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e, ainda, o grau de 

repercussão da referida lesão de leve intensidade (25%), a indenização 

deve corresponder a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), inexistindo, portanto, qualquer diferença a 

ser perseguida pela parte autora, uma vez que ela já recebeu tal valor 

administrativamente. A propósito é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADA 

A PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVADO O LIAME 

CAUSAL ENTRE O INFORTÚNIO E A LESÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA PELA INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. 

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU SUPLEMENTAR. 

RESSARCIMENTO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. (...). 2. (...). 3. 

No presente caso, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente 

para a formação do entendimento no sentido da ocorrência de acidente de 

trânsito e do nexo de causalidade entre as sequelas apresentadas pelo 

autor e o sinistro, o que autoriza a indenização securitária pela invalidez 

permanente. 4. O valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

lesão para os casos de invalidez parcial, com graduação com base na 

tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, acrescentada pela Lei nº 11.945/2009. 

5. Assim sendo, a redução da funcionalidade deve ser calculada sobre o 

valor estipulado na tabela, que prevê indenização de 70% de R$ 13.500,00 

(valor referido no artigo 3º, inciso II), ou seja, R$ 9.450,00, dos quais o 

percentual de 25% (conforme apontado na perícia) é devido ao 

beneficiário, que resulta no total de R$ 2.362,50, a ser corrigido 

monetariamente pelo IGP-M a contar do sinistro nos termos da Súmula 580 

do e.STJ, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, a teor da 

Súmula 426 do e. STJ. 6. No que pertine às despesas com assistência 

médica, mostra-se devido o ressarcimento da quantia de R$ 1.710,00, a 

ser corrigida monetariamente pelo IGP-M desde o desembolso e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, pois devidamente 

demonstrado o nexo causal daquelas com relação ao sinistro. 7. Diante do 

deslinde dado ao feito, resta invertido o ônus de sucumbência. SENTENÇA 

REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. (TJRS - AC: 

70080895014 RS, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, Quinta Câmara 

Cível, j. 24.04.2019, p. 29.04.2019). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA REALIZADA - CONSTATAÇÃO DO GRAU 

DA LESÃO - VALOR DEVIDO JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. De acordo com a tabela proveniente da Lei 

nº 11.945/2009 aplicável ao caso dos autos "lesões anatômicas e ou 

funcional completa de uma das mãos" corresponde ao pagamento de 70% 

do valor da indenização, qual seja, R$13.500,00, o que gera a quantia de 

R$ 9.450,00. Aplicando-se a tal valor o percentual referente à lesão 

sofrida, que no caso dos autos foi constatada como residual (25%), 

tem-se a quantia de R$ 2.362,50. Comprovado que tal valor já foi pago na 

via administrativa, não há valores a serem pagos à parte autora. (TJMG - 

AC: 10105140034676001 MG, Rel. Mota e Silva, j. 13.11.2018, p. 

20.11.2018). Cumpre registrar que, embora a parte requerente tenha 

pugnado “pela desconsideração do quantum atribuído pelo perito”, ela não 

logrou êxito em apontar qualquer situação que possa afastar a validade da 

prova pericial produzida, de modo a rechaçar o entendimento exposto no 

laudo. De fato, a argumentação da parte requerente se trata de mero 

inconformismo com o resultado da prova pericial, o que não é suficiente 

para determinar sua desconsideração. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - 
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SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - VALIDADE - CONVENCIMENTO 

MOTIVADO - INSURGÊNCIA CONTRA A CONCLUSÃO DO EXPERT - 

DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - 

INCONFORMISMO. - O inconformismo da parte com o resultado da prova 

pericial não é suficiente para determinar a realização de novo exame ou 

mesmo sua complementação, quando se percebe que sua insurgência 

refere-se à conclusão alcançada pelo expert responsável pela elaborado 

do laudo pericial. - Considerando que a prova foi produzida com 

observância do devido processo legal e realizada por médico especialista 

e capacitado, não há se falar em complementação sendo forçoso 

reconhecer sua validade para subsidiar a sentença que rejeita a 

pretensão da parte, uma vez afastada a incapacidade necessária para a 

concessão da indenização relativa ao seguro DPVAT. (TJMG - AC: 

10338150029688001 MG, Rel. Juliana Campos Horta, Câmaras Cíveis/12ª 

Câmara Cível, j. 16.11.2017, p. 22.11.2017). Ante o exposto, com 

fundamento na Lei n. 6.194/74, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo 

em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade (ID. 8079726), a 

cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal sem manifestação, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000472-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000472-29.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Com relação aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte 

autora, apontando a existência de pontos que necessitam ser sanados 

(ID. 16683647), decido. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (I); suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento (II); corrigir erro material (III).” 3. No caso dos 

autos, em que pese a argumentação da parte autora, não vislumbro a 

ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo art. 1.022, 

incisos I a III, do Código de Processo Civil. 4. Com efeito, da análise dos 

embargos de declaração opostos não se verifica qualquer contradição, 

obscuridade e/ou omissão a ser sanada quanto aos pontos indicados pela 

parte autora, mas pretensão de reforma do julgado com base no 

inconformismo com a solução jurídica aplicada, o que não é possível 

nessa modalidade recursal. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL 

AUTORIZADORA DA PRETENSÃO RECURSAL. Não configuradas 

quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

inviabilizam-se os embargos de declaração, pois estes se constituem em 

recurso de rígidos contornos processuais, servindo apenas para 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir 

erro material. Busca a parte embargante, em verdade, a rediscussão do 

julgado, sob o pretexto de que a decisão seria defeituosa, alegando 

matéria que sequer foi analisada ante o não-conhecimento da insurgência. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJRS – EDcl. n.º 

70082216573, 21ª Câmara Cível, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 

02.08.2019, p. 05.08.2019). 5. Cabe ressaltar, por fim, que somente em 

situações dotadas de excepcionalidade é atribuído aos embargos de 

declaração o efeito modificativo ou infringente, o que não deve ocorrer no 

caso em tela, visto que, não concordando a parte embargante com a 

sentença prolatada deve interpor o recurso adequado com o fim de 

reformá-la. 6. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração 

opostos pela parte autora em ID. 16683647 e, no mérito, nego-lhes 

provimento, mantendo a sentença conforme prolatada. 7. Intime. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002525-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE SANGALETTI (EXECUTADO)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que deixo de expedir a certidão solicitada 

através do ID 25466035 em virtude da mesma já haver sido expedida 

através do ID 9186906. Certifico ainda que já foi expedido o termo de 

penhora conforme determinado através do ID 11803437, da certidão para 

a averbação da referida penhora através do ID 10854059, bem como o 

mandado para avaliação e intimação dos executados da penhora e 

avaliação realizadas, o qual foi parcialmente cumprido conforme ID 

11972906. Sinop, 14 de fevereiro de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002298-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PETROLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLEBER LUIZ ZEFERINO DE PAULA PROCESSO 

n. 1002298-61.2016.8.11.0015 Valor da causa: R$ 39.113,07 ESPÉCIE: 

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: EDIVALDO PETROLI Endereço: 

AVENIDA ABEL DAL'BOSCO, 4350, LIC NORTE, SINOP - MT - CEP: 

78551-043 POLO PASSIVO: Nome: IVOR LUIZ GUINDANI Endereço: 

AVENIDA DOS JACARANDÁS, 4105, - DE 3699 A 4353 - LADO ÍMPAR, 

SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-362 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, para que 

querendo se manifeste(m) no feito no prazo de cinco (05) dias contados 

da expiração do prazo editalício, do teor da petição de Id 26490699, onde 

o credor requer a adjudicação do bem penhorado nos autos pelo valor da 

dívida, qual seja: (01) – um veículo automotor, tipo Pick-up, marca Ford, 

modelo Ranger,3.2 LTD CD, ANO 2012/2013, Renavan, 00507821211, 

movida à Diesel, Placa-OBB 8882, Sinop-MT, Chassi: 

8AFAR23L8DJ048852, cor azul, com 04 (quatro), pneus Ling Long Cross 

Wind A/T, motor 5A2TDJ04885272, COM 128.060 KM’S, automática, 4x4. 

Nas seguintes condições: revestimento externo dos estofamentos 

rasgados, capa do volante danificada, revestimento das portas 

descolando, sem estepe, pneus meia vida, problemas da suspensão, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 149 de 288



câmbio não engata algumas marchas PETIÇÃO id 26490699: EDVALDO 

PETROLI, já qualificado, por meio de seu advogado ao final assinado, com 

procuração anexa nos autos da ação que move em face de IVOR LUIZ 

GUINDANI, vem expor e requerer o quanto segue: De início se manifesta 

pela concordância da avaliação do veículo, formulado pela Oficiala de 

Justiça, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Ato contínuo, 

o exequente requer neste a adjudicação do veículo, para tanto, apresenta 

planilha a seguir com a atualização de débito, bem como, das despesas 

necessárias com oficina, judiciais e débitos DETRAN, para colocar o 

veículo em condições mínimas de transitar em segurança: Taxa mandado 

avaliação – ID 25621373 R$ 44,31 Pagamento remoção/Guincho – ID 

24288325 R$ 120,00 Diligência Of. Justiça – ID 19751341 R$ 44,24 

Diligência Of. Justiça – ID 9252668 R$ 128,12 Diligência Of. Justiça – ID 

4601232 R$ 30,00 Custas – ID 4183566 R$ 391,13 Custas – ID 4183568 

R$ 391,13 Débitos DETRAN R$ 3.867,75 Orçamento Mecânico/Elétrico R$ 

20.518,00 TOTAL DE DESPESAS R$ 25.534,68. Valor Veículo R$ 

68.000,00 + Despesas mecânicas/Elétricas/Judiciais/DETRAN R$ 

25.534,68 - Saldo do Veículo R$ 42.465,32 + Valor atualizado Execução + 

10% honorários advocatícios R$ 63.413,48 - Saldo remanescente 

Execução R$ 20.948,16 - Pelo exposto, após ouvido o executado, requer 

nos termos do artigo 825 do CPC, a expedição de Carta de Adjudicação e, 

consequente continuidade da execução pelo saldo remanescente. Nestes 

termos, pede deferimento. Sinop/MT, 26 de novembro de 2019. Assinado 

Eletronicamente. Ângelo Rodrigues Felipe. OAB/MT 7278-B. DESPACHO: 

Vistos etc. Considerando que não houve oposição ao laudo de avaliação 

ID 26304467, homologo-o para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, fixando o valor do veículo em R$ 68.000,00. Com relação ao 

pedido de adjudicação, diante do disposto no art. 876, §§ 1º, 5º e 6º do 

CPC, determino a intimação do executado, pelo DJE, na pessoa de seu 

advogado, e de terceiros interessados, por edital, do teor da petição ID 

26490699, e para, querendo, que se manifestem no prazo de cinco dias. 

Havendo manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação, caso 

contrário, nos termos do art. 876, do CPC, defiro a adjudicação pelo preço 

da avaliação ID 26304467, devidamente atualizado, mediante o abatimento 

do valor em execução. Transcorrido o prazo de 5 dias contados da ultima 

intimação e decididas eventuais questões, lavre-se, de imediato, o auto de 

adjudicação, expedindo-se o competente mandado de entrega ao 

adjudicante, se bem móvel, ou carta de adjudicação, se bem imóvel, nos 

moldes do parágrafo único do art. 877, § 2º, tendo em vista que, havendo 

um só pretendente, a adjudicação reputa-se prefeita e acabada com a 

assinatura do auto, independentemente de sentença, nos termos do art. 

877, § 1º do CPC. Em seguida, intime-se o exequente para que proceda a 

atualização do seu crédito, devendo abater o valor do bem adjudicado, 

bem como que requeira o que entender de direito no prazo de cinco dias. 

Observe o exequente que o orçamento ID 24288325 não é objeto da 

presente ação e não pode ser executado nos presentes autos, bem como 

que os vícios constantes na camionete penhorada foram devidamente 

considerados pela Srª. Oficiala de Justiça quando da avaliação do bem, 

tanto que ela fixou o seu valor R$ 20.000,00 abaixo da tabela fipe. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 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, SILVIA REGINA GOUVEIA, 

digitei. SINOP, 13 de fevereiro de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

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.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013588-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRLEY NUNES (EXECUTADO)

MARLI TEREZA LINO DE LIMA NUNES (EXECUTADO)

M. T. L. DE LIMA NUNES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78552-138 C E R 

T I D Ã O Certifico, para fins de averbação, nos termos do artigo 828 do 

novo Código de Processo Civil, que tramita por esta Terceira Secretaria 

Cível da Comarca de Sinop/MT, pelo sistema PJE a seguinte EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE figurando como Exequente: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

Distribuída em 29/10/2019 15:43:24 , recebendo o número 

1013588-68.2019.8.11.0015, tendo como Executados: M T L DE LIMA 

NUNES – ME, MARLI TEREZA LINO DE LIMA NUNES e ANDIRLEY NUNES , a 

presente ação foi recebida conforme despacho inicial ID 25894888, em 

08/11/2019. Certifico ainda, que o valor da causa é de R$ 31.588,42. A 

presente certidão foi elaborada com base nos fatos e atos praticados nos 

autos, da qual dou fé. Válida somente com o selo de autenticidade. Sinop, 

13 de fevereiro de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014709-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR ANA MATTIONI CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEORINDA PLATEIRA SOUZA (REU)

 

Intimar o advogado da requerente para que no prazo de cinco (5) dias 

apresente caução idônea para a garantia do Juízo, no valor 

correspondente ao débito no valor equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel, sob pena de revogação da medida, conforme decisão de ID 

27637006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001188-40.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL AGROINVEST LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA LECINK BERNARDI OAB - PR47668 (ADVOGADO(A))

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURO GONCALVES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUIZO DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de três (3) diligências ao Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, no 

bairro setor residencial sul, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar 
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diligência - escolher a opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o 

número do processo – buscar - próximo - cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e 

gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme 

despacho abaixo transcrito. Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 3. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001976-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR ROSA DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no bairro Centro, 

na cidade de Colider - MT devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar 

diligência - escolher a opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o 

número do processo – buscar - próximo – outra Comarca – Escolher a 

Comarca – Selecionar a Comarca – Cidade - bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando 

a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001006-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO (EXEQUENTE)

SIDNEY MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENITA MACHADO MINGHELLI (EXECUTADO)

RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001006-70.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:SIDNEY 

MARQUES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTILIO RIBEIRO 

NETO, JUCELENE APARECIDA DE BRITO POLO PASSIVO: RUDY SAMUEL 

ALOVISE MINGHELLI e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do 

advogado do autor do teor do ofício juntados aos autos sob Id 29204602 e 

para que no prazo de cinco dias recolha o valor dos emolumentos, 

conforme requerido. 13 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002242-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (REU)

 

INTIMAR o Advogado da PARTE AUTORA para manifestar-se requerendo 

o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a devolução 

da carta precatória juntada aos autos sob ID 29207656.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010484-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GOMES CERBELERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA (REQUERIDO)

 

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) autor(a), para no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, tendo em vista a não citação do requerido no 

endereço indicado nos autos ( ID 28249740).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014403-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17.06/2020, às 

13:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639566 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de junho de 2020, às 13:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014426-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 10/06/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639550 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de junho de 2020, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014445-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/06/2020, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639545 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de junho de 2020, às 14:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 151 de 288



– 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). SINOP, 9 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014454-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 10/06/2020, às 

16:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639663 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 10 de junho de 2020, às 16:30hs, 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). SINOP, 9 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014444-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/06/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27639582 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 17 de junho de 2020, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 9 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009322-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA JUNGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES COIMBRA OAB - MT17065/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1009322-72.2017.8.11.0015 Intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento do saldo remanescente demonstrado 

no Id: 17254460, no prazo de cinco dias, sob pena de revigoramento da 

liminar. Intimem-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001272-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR)

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 DESPACHO Autos nº1001272-86.2020.8.11.0015. 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: 1001295-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DALILA DE BORBA (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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 152 de 288



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: 1001305-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DALILA DE BORBA (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 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001236-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001236-44.2020.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004636-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE SALETTE CARDIM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da(s) Correspondência(a) devolvida(s) - IDs 

29024143 E 29265100.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012293-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIRO CAPANEMA NETO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da(s) Correspondência(a) devolvida(s) - IDs 

29265094.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001342-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR)

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 nº1001342-06.2020.8.11.0015. 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 – 
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001356-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU APARECIDO VICENTE (DEPRECADO)

DIRCEU APARECIDO VICENTE - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001356-87.2020.8.11.0015 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR)

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 1001342-06.2020.8.11.0015. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006637-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OPINIAO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS HILDENBRANDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1006637-92.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cópia atualizada 

da matrícula do imóvel mencionado no Id. 19516159. Após, voltem-me 

conclusos. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007160-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RUDINEIA DAHMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO OAB - MT0016135A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA - LOJAS AVENIDA S.A (REU)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1007160-41.2017.8.11.0015 Ante a anuencia 

da parte autora, defiro o parcelamento. Defiro o pedido de Id. 28319313, 

no tocante ao levantamento do valor depositado. Expeça-se alvará 

eletrônico para liberação dos valores depositados judicialmente, 

transferindo os valores vinculados aos autos para a contas indicadas no 

Id. 28319313. Intimem-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002227-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR JONAS RHEINHEIMER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DIANA APARECIDA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MONTEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1002227-59.2016.8.11.0015 Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. AB

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010227-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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NANTES E SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU PARIZOTTO (REQUERIDO)

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IZANETE WEISSHAUPT (TESTEMUNHA)

ALTAMIRO DE OLIVEIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

 

INTIMO AS PARTES DO R. DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: 

"Esclareçam as partes o motivo e o prazo da suspensão requerida." 

Sinop, 14 de fevereiro de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001292-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI VIANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Sinop MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1001292-77.2020.8.11.0015 Com fundamento 

no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 

3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentados. Solicite-se 

informações sobre os fatos descritos na inicial, ao oficial do cartório 

competente, no prazo de 10 (dez) dias. Citem-se os interessados, por 

edital, para, querendo, responder os termos da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 721, do CPC). Dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001256-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (AUTOR)

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 DECISÃO 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, 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: 1001260-72.2020.8.11.0015

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO 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, 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: 1001268-49.2020.8.11.0015

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO 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, 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: 1001281-48.2020.8.11.0015

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

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA OAB - 918.824.271-49 

(REPRESENTANTE)

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 155 de 288



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO 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, 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: 1010107-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BREGALDA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BATISTA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1010107-97.2019.8.11.0015 Verifico que o 

requerido, embora devidamente citado (ID nº 22911473), deixou de 

contestar o pedido, no prazo legal, conforme certidão de ID nº 22911471. 

Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, independente 

de sua intimação quanto aos atos processuais. Intimem-se a parte para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, indicando com objetividade e justificando a sua pertinência. 

Intime-se. AB

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009991-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RIZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009991-28.2018.811.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS 

MORAIS ajuizada por TEREZA RIZZO em face de IMOVE LOTEAMENTOS E 

INCORPORAÇÕES EIRELI, alegando que, em 26/05/2014, celebrou 

instrumento de compromisso de compra e venda com a requerida, 

referente a um terreno denominado lote n.º 24, quadra n.º 06, com área de 

327,11m², situado no Residencial Panamby, pelo valor de R$58.900,00 

(cinquenta e oito mil e novecentos reais) , a ser pago mediante uma 

entrada de R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) e mais 130 (cento e 

trinta) prestações de R$778,69 (setecentos e setenta e oito reais e 

sessenta e nove centavos) cada. Aduz que a requerida descumpriu o 

prazo para entrega da infraestrutura do loteamento e, em setembro de 

2016, a requerente foi informada por prepostos da requerida de que seu 

terreno foi substituído por outro menor. Requereu a concessão de medida 

de urgência de suspensão da cobrança das parcelas remanescentes do 

contrato. No mérito, requereu a rescisão do contrato, a restituição dos 

valores adimplidos, no montante de R$ 32.130,44 (trinta e dois mil, cento e 

trinta reais e quarenta e quatro centavos) e reparação por danos morais, 

tendo em vista que a não entrega do imóvel no prazo assinalado lhe gerou 

demasiada frustração, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Com a inicial, vieram os documentos de Id n.º 15840559/15840957. 

A tutela provisória de urgência foi parcialmente deferida, determinando-se 

a suspensão da exigibilidade das parcelas contratadas até o deslinde do 

feito (Id n.º 15961042). Devidamente citada (Id n.º 16508622), a requerida 

compareceu à audiência de conciliação, que restou infrutífera, consoante 

termo do Id n.º 17565410. A requerida apresentou contestação (Id n.º 

17973653), sustentando que não foi possível concluir as obras no prazo 

ajustado contratualmente por motivos alheios à sua vontade, tendo em 

vista que, após a formalização contrato entre as partes, foi instituída a 

Instrução Normativa n.º 0001/2015 – IPHAN, acarretando atraso no 

processo de licenciamento do empreendimento. Ademais, afirmou que a 

infraestrutura do loteamento foi concluída em maio de 2018, anteriormente 

à propositura da ação. Aduziu que faz jus à retenção da quantia paga à 

título de sinal, e de 30% (trinta por cento) do valor das prestações 

adimplidas. Alternativamente, requer o reconhecimento de culpa 

concorrente para o descumprimento contratual, pois a requerente deixou 

de adimplir as prestações contratuais desde fevereiro de 2017. Menciona 

a inexistência de danos morais passíveis de reparação, requerendo a 

improcedência da demanda e condenação da requerente por litigância de 

má-fé, instruindo a defesa com os documentos de Id n.º 

17973658/17974060. No Id n.º 18170497, a requerente apresentou 

impugnação à contestação, rechaçando as teses de defesa e reiterando 

os termos da exordial. No Id n.º 21234455, requereu o julgamento 

antecipado da lide. A requerida não se manifestou acerca das provas que 

pretendia produzir, conforme certificado no Id n.º 22452866. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO: De início, cumpre anotar que o feito comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de 

fato e de direito, a prova documental é suficiente para o deslinde da 

causa. Verifica-se que a pretensão autoral é de rescisão contratual, ante 

o aventado descumprimento contratual da requerida, quanto ao prazo para 

conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Pretende a 

requerente, ainda, indenização por danos morais e restituição da 

integralidade do valor pago. No que diz respeito ao prazo para a 

realização das benfeitorias de infraestrutura do loteamento, constante da 

cláusula décima do contrato sub judice, não há controvérsia entre as 

partes. Por oportuno, transcrevo a redação da aludida cláusula contratual: 

“CLÁUSULA DÉCIMA: Faz parte integrante do lote ora comprometido a 

venda, estando, portanto, incluídas no seu preço, as seguintes 

benfeitorias internas no bairro: rede de água, rede elétrica, meio fio, 

sarjeta e asfalto. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O promissário comprador 

somente poderá iniciar qualquer construção no lote objeto deste contrato, 

a partir de 01/05/2016. PARÁGRAFO SEGUNDO: A promitente vendedora 

terá o prazo de até o dia 11/06/2016 para que as benfeitorias acima 

mencionadas sejam concluídas.”. A requerida confirma o atraso no 

cumprimento da sua obrigação, mas justifica a mora diante da Instrução 

Normativa n.º 001/2015 - IPHAN, que alterou os procedimentos 

administrativos para a obtenção de licenciamento ambiental na esfera 

federal, estadual e municipal. Tal justificativa não pode ser aceita, pois as 

exigências legais para a obtenção de licenciamento ambiental do 

loteamento são inerentes à atividade comercial desenvolvida pela empresa 

e, sendo assim, o atraso para a realização das benfeitorias não pode ser 

imputado à parte consumidora. Ademais, a requerida deveria ter obtido o 

prévio licenciamento ambiental para legalizar o empreendimento, A 

propósito dispõe o art. 10, da Lei n.º 6.938/81, acerca da Política Nacional 

do Meio Ambiente, in verbis: “Art. 10. A construção, instalação, ampliação 

e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 

prévio licenciamento ambiental. § 1o Os pedidos de licenciamento, sua 

renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, 

bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio 

eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.” 

Assim, se a requerida não detinha o licenciamento ambiental do 

empreendimento imobiliário em questão, sequer poderia ter iniciado a 

comercialização dos terrenos situados no loteamento, de modo que, ao 
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fazê-lo, assumiu o risco de entraves como o alegado. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. 

PRAIA DE TORRES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO 

PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA 

AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DIANTE 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR. BOA FÉ 

OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 

6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. O art. 37 da Lei Federal 

6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento 

ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 

exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento. 

No caso, a apelante não contava com a devida licença ambiental na 

ocasião em que vendeu o terreno para a recorrida, o que acarretou a 

mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. 

Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica 

a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo 

ante. Apelação desprovida. Sentença mantida.” (TJ-RS - AC: 

70065266314 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 13/07/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/07/2016) Destarte, é inconteste o descumprimento em 

relação à obrigação assumida pela requerida no tocante ao prazo para a 

entrega das benfeitorias, o que acarreta o direito da parte adversa pugnar 

pela rescisão contratual por culpa exclusiva da empresa. Nesse sentido, 

veja-se o seguinte aresto: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE PARCELAS PAGAS - ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO - 

IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS - RESCISÃO POR 

CULPA DA VENDEDORA - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS 

PARCELAS PAGAS. O recurso de apelação deverá atender aos requisitos 

de admissibilidade no momento de sua interposição, não se admitindo 

emenda posterior. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

posicionamento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel. Os entraves burocráticos enfrentados junto à 

empresa concessionária de serviço público constitui risco inerente à 

própria atividade da construtora ré e não é suficiente para afastar a sua 

responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor em 

decorrência do atraso na entrega do empreendimento imobiliário. 

Consoante Súmula nº 543 do STJ, 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 promissário vendedor/construtor.” (TJ-MG - AC: 

10000191155472001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data 

de Julgamento: 01/12/0019, Data de Publicação: 04/12/2019). Partindo de 

tal premissa, considera-se que a ausência do pagamento regular das 

prestações pela requerente não pode ser entendido como inadimplemento 

contratual, notadamente porque a requerida se tornou inadimplente 

anteriormente, ao não entregar a infraestrutura do loteamento no prazo 

fixado contratualmente. Assim, ante a mora da requerida, assiste razão à 

requerente em pleitear a rescisão do contrato, pois, consoante dispõe o 

art. 395, § único, do Código Civil, caso a prestação da obrigação se torne 

inútil ao credor em razão da mora do devedor, é admissível a rejeição de 

seu cumprimento tardio, sendo possível a exigibilidade da satisfação das 

perdas e danos. Deste modo, o fato de as obras de infraestrutura já 

estarem concluídas no momento em que a requerente intentou a presente 

ação, não lhe retira o direito de rescindir o contrato e obter a restituição 

dos valores adimplidos, diante da inconteste mora da requerida, que não 

entregou a devida infraestrutura do loteamento no prazo assinalado 

contratualmente. Ademais, a requerente tomou providencias para rescindir 

a avença muito antes da data em que a requerida alega ter concluído as 

benfeitorias. No ponto, consta dos autos que a requerente ingressou com 

ação visando a rescisão do negócio, a qual foi julgada parcialmente 

procedente, mas cuja sentença foi posteriormente anulada, porque 

entendeu-se pela incompetência do Juizado Especial. Feitas tais 

considerações, procede o pedido de restituição da quantia paga pela 

requerente, em sua integralidade, sendo que, em situações deste jaez, o 

STJ pacificou o tema, ao editar o enunciado sumular n.º 543, o qual aduz 

que: “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.” Nessa senda, se revela imperioso o 

acolhimento do pedido de rescisão contratual devido ao descumprimento 

contratual da requerida, bem como a devolução integral da quantia paga, 

sem retenção de qualquer valor, pois a culpa pela rescisão é exclusiva da 

parte requerida, não podendo tal ônus ser transferido à consumidora. No 

que tange ao pedido de reparação por danos morais, não merece 

prosperar, sobretudo considerando que, para que reste configurada a 

responsabilidade civil, mister a presença dos seguintes pressupostos: o 

dano efetivo, a ação ou omissão culposa do agente e a relação de 

causalidade entre o comportamento do agente e o dano experimentado 

pela vítima, ou seja, o nexo causal. Nesse sentido é a doutrina de Sérgio 

Cavalieri Filho, senão vejamos: “só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”. 

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2012, p. 88 e seg.). Ademais, insta esclarecer que o 

mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral, o qual 

depende da comprovação de ofensas à personalidade. Nesse sentido, 

colaciona-se o entendimento jurisprudencial: “[...] A jurisprudência desta 

Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em 

regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, 

envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, 

sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos 

negócios contratados. 3. A Corte de origem, analisando o acervo 

fático-probatório dos autos, consignou que os vícios no veículo 

representam mero inadimplemento contratual, o que afasta a ocorrência de 

dano moral indenizável. 4. A alteração do contexto fático delineado pelo 

acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório 

dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da 

Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 

1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/08/2017, DJe 08/09/2017). In casu, a requerente não logrou êxito em 

comprovar que sofreu danos morais passíveis de reparação, uma vez que 

,conquanto o contrato não tenha sido cumprido pela requerida, a 

requerente receberá os valores desembolsados, não havendo que se 

falar em frustração que ultrapasse os dissabores do cotidiano, sendo 

improcedente o pleito indenizatório neste aspecto. Por fim, não há se falar 

em litigância de má-fé da requerente pois apenas se valeu do seu direito 

de ação constitucionalmente protegido, de modo que não vislumbro 

conduta passível de punição pela requerente. À vista do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de declarar 

rescindido o contrato objeto da lide, acostado ao Id n.º 15840585, 

retornando as partes ao status quo ante. Condeno a requerida à 

restituição da quantia incontroversa de R$ 32.130,44 (trinta e dois mil, 

cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos), que deve ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação 

(súmula 43, STJ). Considerando que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil de 2015. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001759-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO GABRIEL TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1001759-90.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta, acordo extrajudicial, formulado 

entre as partes no Id. 28717992. Em consequência, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

julgamento do mérito, o processo Código nº 1001759-90.2019.8.11.0015 – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por IAGO GABRIEL 

TENORIO em face de AZUL LINHAS AEREAS. Transitada esta em julgado, 

pagas as custas pela requerida, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Faço registrar que não é caso de aplicação do 

art. 90, § 3º, do CPC, uma vez que não se trata de custas 

"remanescentes", mas sim das custas integrais do processo, de que o 

autor é isento por ser beneficiário da gratuidade, benefício este que não 

se concede à requerida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. AB

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003621-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(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 Passivo 

para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias: MANIFESTAR 

acerca do(a/s) Despacho/Sentença que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s).( 18327897 - Decisão) 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013784-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. P. (REQUERENTE)

K. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Passivo 

para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias: MANIFESTAR 

acerca do(a/s) Despacho/Sentença que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s).( 18586716 - Manifestação) 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: 1003427-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. (REQUERENTE)

V. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (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 Passivo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias: MANIFESTAR acerca 

do(a/s) Despacho/Sentença que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( ( 

20387377 - 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004304-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA MOURA FEITOZA OAB - MT21119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. (REU)

E. P. C. (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 15(quinze) dias: MANIFESTAR acerca 

do(a/s) Despacho/Sentença que se encontra nestes autos no(s) ID(s).

(21172574 - 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015099-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BELETATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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: 

1015099-04.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Considerando a cumulação dos 

pedidos, consigno que este feito deverá tramitar pelo rito ordinário, nos 

termos do art. 327, § 2º, do CPC. Retifique a DRA. 1.1 Com arrimo no artigo 

292, inciso III, do CPC, retifico, de ofício, o valor da causa para R$4.320,00. 

1.2 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. 

Em virtude de prova pré-constituída, precipuamente a ausência de 

comprovação dos rendimentos da parte requerida, arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, em favor 

da prole em comum, a ser colocado à disposição da parte requerente até o 

dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser efetuado o pagamento dos valores 

na forma constante na petição inicial, devidos a partir da citação. 4. 

Designo audiência de conciliação com o Núcleo Conciliatório desta Vara, 

neste foro, para o dia 04 de maio de 2020, às 15:30 horas, em 

conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil. 5. 

Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 6. Consigne-se 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. 7. Ciência à Defensoria Pública, se 

alguma das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao 

Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 8. Na audiência, se não 
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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. 9. 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. 10. Após, com 

ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério 

Público. 11. Se tiver informações nos autos acerca do empregador do 

requerido, expeça-se ofício a seu patrão para que forneça holerite dos 

seus doze últimos vencimentos, tudo sob as penas do artigo 22, da Lei nº. 

5.478/68. 12. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de 

decisão. 13. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Serve a 

presente decisão como mandado/Carta Precatória. Sinop/MT, 11 de 

dezembro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014988-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI BELE (REQUERENTE)

JUDITE BELE (REQUERENTE)

DORVALINO BORSSATTO BELE (REQUERENTE)

ZELINDA PICOLI (REQUERENTE)

SALETE PICCULLI (REQUERENTE)

VALDIR BORSATTO BELE (REQUERENTE)

DILMO BELE (INVENTARIANTE)

NELVO BELE (REQUERENTE)

ELIA MARIA BELE RAUBER (REQUERENTE)

ELSA ORSOLIN (REQUERENTE)

EDY BELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDINO TERIBELE BELE (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1014988-20.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

DORVALINO BORSSATTO BELE, VALDIR BORSATTO BELE, ELIA MARIA 

BELE RAUBER, ZELINDA PICOLI, ELSA ORSOLIN, NELVO BELE, EDY BELE, 

SALETE PICCULLI, JUDITE BELE, ARLEI BELE INVENTARIANTE: DILMO 

BELE DE CUJUS: VIVALDINO TERIBELE BELE Vistos. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 dias, justificar o interesse no prosseguimento 

do feito, porquanto noticia a ausência de bens, de modo que eventual 

saldo em contas bancárias desafia procedimento indicado na lei 6.858/80. 

2. Após, concluso para deliberação. 3. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 23 

de janeiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000334-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIETE POLAK (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT12746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI FRISO (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MILENE FRISO (HERDEIRO)

SALETTE FRISO NUNES (HERDEIRO)

JOSMARIE FRISO (HERDEIRO)

ELISA FRISO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000334-91.2020.8.11.0015. 

INVENTARIANTE: ARIETE POLAK DE CUJUS: SADI FRISO Vistos. 1. 

Postergo a análise do pedido de assistência judiciária gratuita para após 

as primeiras declarações. 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 sumário, apresentar o 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. 4. 

Não havendo interesse na conversão, cite(m)-se 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. 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 na pessoa do advogado para assiná-lo. Somente 

excepcionalmente, e quando houver instrumento público de mandato, pode 

a subscrição do termo ser feita pelo procurador, forte no artigo 1.806 do 

Código Civil. 11. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 7 de fevereiro de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003870-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE GOMES DA FONSECA OAB - MG150515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. B. (REU)

J. B. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003870-81.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes 

(Id.17674598 e 17674600), quanto à exoneração de alimentos. 2. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo 

Civil. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários. 4. Certificado o 

trânsito em julgado, oficie-se o empregador da parte autora para que 

cessem os descontos em folha de pagamento. 5. Após, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. 6. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de julho de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1006913-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. B. (REQUERENTE)

I. Y. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA 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 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON 

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1006913-26.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Honorários Advocatícios, Guarda, Fixação, Reconhecimento / Dissolução]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ISABELLY YANNE BENDER 

Endereço: RUA DAS PETÚNIAS, 612, - DE 533/534 AO FIM, JARDIM 

PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-116 Nome: JESSICA CAMILA BENDER 

Endereço: RUA DAS PETÚNIAS, 612, - DE 533/534 AO FIM, JARDIM 

PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-116 POLO PASSIVO: Nome: 

GUSTAVO RICARDO BARBOSA, documentos não informados nos autos, 

que se encontra em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia 18 de março de 2020, 14:30h, (horário de Cuiabá/MT), no 

Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado, acompanhado de seu 

advogado ou defensor público, e suas testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e a ausência da parte ré em 

confissão e revelia (art. 7º, Lei n. 5.478/68). RESUMO DA INICIAL: O Sr 

GUSTAVO RICARDO BARBOSA, teve um relacionamento de 

aproximadamente 5 Cinco anos, com a Sra. JESSICA CAMILA BENDER, 

nascendo desta relação as crianças: R. R. B. B., nascido a 27 fevereiro 

2010 e já com o nome do pai devidamente registrado. I. Y. B., nascida 02 

de novembro de 2015, que até o presente momento não tem o nome do pai 

em seu registro de nascimento. Entre “idas e vindas” do casal, o senhor 

Gustavo é pai de duas crianças com a senhora Jessica, e uma delas (a 

requerente) não esta ainda com o nome do pai no registro de nascimento. 

A menor requerente possui outro irmão, e somente em seu registro não 

consta o nome do senhor GUSTAVO RICARDO BARBOSA como 

pai/genitor, pois o mesmo não assumiu a paternidade de sua filha. Sendo 

verdade que a mãe, e os menores estão passando por dificuldades, pois 

não recebem a pensão que teriam direito, pugna por urgência na 

concessão de ordem para retificação do registro de nascimento do menor, 

para que conste o nome do pai, Sr. GUSTAVO RICARDO BARBOSA, e 

também pelos alimentos provisórios, que passarão a ser definitivos 

oportunamente. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. 1. Por se tratar de 

processo na qual possui rito especial e tendo em vista a necessidade de 

se priorizar a intimação pessoal, determino a realização de buscas junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL e ao portal dos magistrados, 

visando à localização do atual endereço da parte requerida. 2. Designo, 

desde já, audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de 

março de 2020, às 14:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada 

neste gabinete da Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no 

fórum dessa Comarca. 2.1. Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e 

seus advogados para que compareçam à audiência. 2.2. Consigne-se no 

mandado que as partes deverão ir acompanhadas de seus advogados e 

suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e a ausência da parte ré em confissão e revelia (art. 7º, Lei n. 

5.478/68). 2.3. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for 

representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se 

houver interesse de incapaz. 3. Na hipótese de o endereço do requerido 

ser localizado por meio da diligência determinada no item 1, determino sua 

citação e intimação de forma pessoal para comparecer à audiência 

designada no item 2. 3.2. Sem prejuízo, em concomitância com a pesquisa 

de endereço, cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias e intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência. 3.3. Decorrido o prazo do edital, desde já decreto a revelia da 

parte requerida 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, 

desconsiderando-se tal subitem caso a pesquisa de endereço com 

citação pessoal reste frutífera. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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, digitei. SINOP, 14 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.

6ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001568-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA CERTIDÃO Certifico que o Estado de Mato Grosso foi 

devidamente NOTIFICADO do DESPACHO ID. 28510955, porém, até a 

presente data não houve manifestação. CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) 10 de fevereiro de 2020 Despacho 

(4057463) ESTADO DE MATO GROSSO Representante: 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Expedição 

eletrônica (28/01/2020 19:07:19) FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

registrou ciência em 30/01/2020 09:02:19 Prazo: 3 dias 04/02/2020 

23:59:59 (para manifestação)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011748-57.2018.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 160 de 288



Parte(s) Polo Ativo:

CLENILDA LEONARDELI MARANGONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011748-57.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLENILDA LEONARDELI 

MARANGONI REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – AUSENTE o JUÍZO 

de ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.010, 

parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE ELISABETE SCHMIDT FREDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1000693-75.2019.8.11.0015 AUTOR(A): DULCE ELISABETE SCHMIDT 

FREDER REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – AUSENTE o JUÍZO de 

ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.010, 

parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011792-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011792-76.2018.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO VIEIRA DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – AUSENTE o JUÍZO de 

ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.010, 

parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002322-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZ CAROLINA FERDINANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1002322-84.2019.8.11.0015 REQUERENTE: ELIZ CAROLINA 

FERDINANDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – AUSENTE o 

JUÍZO de ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 

1.010, parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com 

nossas homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000708-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1000708-44.2019.8.11.0015 AUTOR(A): RUTI SILVA REU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE pela NOVA 

SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.010, parágrafo 3º do CPC/2015), 

REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas homenagens. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011789-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA CELANT FELIPETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (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 

#1011789-24.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JUREMA CELANT FELIPETTO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP Vistos 

etc. I – AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL (art. 1.010, parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao 

Egrégio TJMT, com nossas homenagens. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1000757-85.2019.8.11.0015 AUTOR(A): GILMAR DE OLIVEIRA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – AUSENTE o JUÍZO de 

ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.010, 

parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001848-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA APARECIDA AMARAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1001848-16.2019.8.11.0015 REQUERENTE: CLEUZA APARECIDA 

AMARAL DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL (art. 1.010, parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao 

Egrégio TJMT, com nossas homenagens. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1000775-09.2019.8.11.0015 AUTOR(A): EDSON CARLOS MACHADO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – AUSENTE o JUÍZO de 

ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.010, 

parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011915-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE KAFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011915-74.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ILSE KAFER REU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE pela NOVA 

SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.010, parágrafo 3º do CPC/2015), 

REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas homenagens. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011022-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DANIEL PELEGRINE OAB - SP324614 (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 #1011022-83.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA REU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006439-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

DAIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA OAB - MT6752/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006439-55.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): DAIANE FERREIRA DA SILVA, MARINALVA PEREIRA COSTA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO 

das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as 

PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os 

petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011981-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELIO NILTON TONIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011981-54.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DELIO NILTON TONIN REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – AUSENTE o JUÍZO de 

ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.010, 

parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012812-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RAMPAZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012812-68.2019.8.11.0015 

AUTOR(A): ALEXANDRE RAMPAZO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa da 

Procuradora Jurídica do Município, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – Por fim, DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001280-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ADINEU KOLS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001280-63.2020.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FLAVIO ADINEU 

KOLS Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a(s) parte(s) executada(s). A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 

8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora 

(art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em 

caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % 

(dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios 

do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012617-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR FLORES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT27368/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2. OFICIO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012617-83.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: DEVAIR FLORES FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc. I 

- DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001359-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE SOARES (REQUERIDO)

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 

#1001359-42.2020.8.11.0015 REQUERENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE REQUERIDO: DORALICE SOARES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012507-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA OAB - MT22100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012507-84.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (QUINZE) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002785-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ESTECA (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 #1002785-94.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): LUCILENE ESTECA REU: 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001716-90.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

IGO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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 

#1001716-90.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IGO ANTONIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Decorrido a PRORROGAÇÃO do PRAZO requerido pelo 

PETITÓRIO de ID. 14308005, INTIME-SE a parte Autora, por intermédio de 

seu ADVOGADO, para MANIFESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; III – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011238-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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 

#1011238-44.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008575-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE SINOP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

#1008575-88.2019.8.11.0015 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOAO 

CARLOS SILVA DO NASCIMENTO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Decorrido o PRAZO de SUSPENSÃO requerido pelo PETITÓRIO de ID. 

22790658, INTIME-SE a parte Autora, por intermédio de seu ADVOGADO, 

para MANIFESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; III – Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007914-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ETELVINO ALVES (AUTOR(A))

LOURDES ELOINA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 

#1007914-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCO ETELVINO ALVES, 

LOURDES ELOINA PRADO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I 

- DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004859-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN AZEVEDO DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ OAB - MT7379/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

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 

#1004859-87.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: NATHAN AZEVEDO DE FARIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – INTIME a parte Autora, por intermédio de seu ADVOGADO, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se acerca do que entender de 

direito. II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000468-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CABRAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/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 

#1000468-55.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: CABRAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

EIRELI - ME Vistos etc. I - INTIME-SE o EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta em ID. 23516699; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003049-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALDEMAR HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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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 

#1003049-48.2016.8.11.0015 AUTOR(A): VALDECI ALDEMAR HUBNER 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Compulsando os 

autos, verifica-se que a PARTE AUTORA é BENEFICIÁRIA da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, razão pela qual, diante do Id. 

21173987, pugna pela elaboração dos CÁLCULOS de LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA via CONTADORIA JUDICIAL; II - Neste sentido dispõe o 

disposto 98, VII, do CPC/2015, incluído pela Lei n.º 13.105/15, a saber: 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

da lei. (...)VII. o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução.” III – Assim, DETERMINO a 

REMESSA dos AUTOS à CONTADORIA JUDICIAL para que proceda, na 

forma do art. 98, VII CPC/2015, a LIQUIDAÇÃO dos CÁLCULOS, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias; IV - Após, INTIME-SE a parte Autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTAR-SE acerca do LAUDO CONTÁBIL 

e, em caso de CONCORDÂNCIA, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS 

JUDICIAIS e DETERMINO 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. 

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. V – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003370-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (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 

#1003370-49.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA Vistos etc. I – 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da EMBARGANTE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, MANIFESTE-SE quanto a IMPUGNAÇÃO do MUNICÍPIO DE 

SINOP de ID. 14581332; II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009973-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

GLEISON DONIZETE DE MIRANDA OAB - MG171640 (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 

#1009973-07.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos 

etc. I - INTIME-SE o EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta em 23235849; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010812-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS SANTOS BREMIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1010812-66.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LUCILENE DOS SANTOS 

BREMIDE REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJRS: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. Atendida a exigência do parágrafo 1° do art. 

485 do CPC, no que tange à prévia intimação pessoal da parte autora para 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e não tendo ela adotado as 

providências que lhe incumbiam, correta a extinção do processo por 

abandono de causa. Desnecessidade da intimação do advogado na 

hipótese. Jurisprudência do STJ. Inexigibilidade de prévio requerimento da 

parte ré, previsto no parágrafo 6° do art. 485 do CPC, pois não 

angularizada a relação processual. Sentença mantida. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível, n° 70082902727, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, 

Julgado em: 30/10/2019) (grifo nosso). II – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012616-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

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 

#1012616-69.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CARLOS ALBERTO DE 

SANTANA REU: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. I - 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006934-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA BRUSTOLIN CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA FAZENDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1006934-65.2019.8.11.0015 REQUERENTE: ADELIA MARIA BRUSTOLIN 

CORDEIRO REQUERIDO: SECRETARIA DA FAZENDA Vistos etc. I – 

INTIME-SE a parte AUTORA, para, em querendo, apresente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sua IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO de fls. 377-442, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015; II – Após, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da “FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO”, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUE as PROVAS que, eventualmente, 

pretende produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, 

para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão 

para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, 

se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; III – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010686-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CORREA BLASQUE (AUTOR(A))

JESSICA KELLY BLASQUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1010686-16.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VERA LUCIA CORREA 

BLASQUE, JESSICA KELLY BLASQUE SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011311-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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 

#1011311-16.2018.8.11.0015 REQUERENTE: OLGA DA SILVA 

REQUERIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO Vistos 

etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

#1001201-55.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DAYANE DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011995-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NUNES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REU)

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 

#1011995-38.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCO NUNES LOPES REU: 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte Autora para MANIFESTAR-SE quanto 

ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

art. 485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO, conforme ENTENDIMENTO do E. TJRS: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Atendida a exigência do 

parágrafo 1° do art. 485 do CPC, no que tange à prévia intimação pessoal 

da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e não 

tendo ela adotado as providências que lhe incumbiam, correta a extinção 

do processo por abandono de causa. Desnecessidade da intimação do 

advogado na hipótese. Jurisprudência do STJ. Inexigibilidade de prévio 

requerimento da parte ré, previsto no parágrafo 6° do art. 485 do CPC, 

pois não angularizada a relação processual. Sentença mantida. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível, n° 70082902727, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, 

Julgado em: 30/10/2019) (grifo nosso). II – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011377-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASZI COMERCIAL - EIRELI - ME (REU)

INSTITUTO GERIR (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 

#1011377-93.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

GERIR, BASZI COMERCIAL - EIRELI - ME Vistos etc. I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 
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for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008805-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1008805-04.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOAQUIM ANTONIO DE 

CARVALHO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011432-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POWER STYLLUS DOOR INDUSTRIA DE PORTAS E CORTINAS LTDA. - 

EPP (REU)

INSTITUTO GERIR (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 

#1011432-44.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

GERIR, POWER STYLLUS DOOR INDUSTRIA DE PORTAS E CORTINAS 

LTDA. - EPP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012015-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1012015-63.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Em atenção ao 

PETITÓRIO de ID. 25891444, REVOGO a SENTENÇA anterior; II – Assim, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008809-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1008809-41.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARILENE DIAS REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011381-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA (REU)

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 

#1011381-33.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

GERIR, CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS LTDA 

Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002531-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIZETE MARIA DE MATOS (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:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1002531-58.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: ELIZETE MARIA DE MATOS 

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 APOLO e na CAPA dos AUTOS, 

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 em ID. 22932331 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 

parcialmente reformada no ACÓRDÃO de ID. 21241100 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009608-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LINDANIR PIANOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1009608-50.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUCIA LINDANIR PIANOVSKI 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das 

PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as 

PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os 

petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005345-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI DISARO FANGUEIRO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1005345-72.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ELIANI DISARO FANGUEIRO 

PEREIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011922-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIA RAMOS DA SILVA ECKERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1011922-03.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MAURICIA RAMOS DA SILVA 

ECKERT REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO 

das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as 

PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os 

petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008865-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA TERCIOTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1008865-74.2017.8.11.0015 AUTOR(A): PALMIRA TERCIOTI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – REITERO o DESPACHO de ID. 

22113135, a fim de que a parte Autora, ATRIBUA “valor certo” à causa no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 292 do CPC/2015; II – 
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Oportunamente, concluso. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005611-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1005611-25.2019.8.11.0015 REQUERENTE: JURACI CAIRES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011823-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RIBEIRO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1011823-33.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VIRGINIA RIBEIRO COELHO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002405-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TARSO RECK DE MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1002405-71.2017.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO TARSO RECK DE 

MENDONCA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012090-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO FRANZENER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1012090-68.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DECIO FRANZENER REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010759-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1010759-51.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FERNANDO JOSE RIBEIRO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005048-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVANISIA MARIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1005048-31.2019.8.11.0015 REQUERENTE: ADIVANISIA MARIA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO 

das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as 

PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os 

petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010823-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (REU)

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA SCELZI AMARAL OAB - GO40669 (ADVOGADO(A))

ISABELA TRAD DA COSTA OAB - GO32896 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR MARCAL DE ALMEIDA OAB - GO52537 (ADVOGADO(A))

KLEBER LUDOVICO DE ALMEIDA OAB - GO27748 (ADVOGADO(A))

MARIANA DE LIMA MARCIANO BARBOSA OAB - GO53040 

(ADVOGADO(A))

PAULO HUMBERTO BARBOSA OAB - GO48357 (ADVOGADO(A))

LEANDRO TOLEDO SALES OAB - SP328973 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SOUSA DA CUNHA BASTOS OAB - GO22696 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MONTEIRO DE REZENDE JUNIOR OAB - GO33772 

(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 

#1010823-61.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

GERIR, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Vistos etc. I - 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006749-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE INES DRUS KAMCHEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1006749-27.2019.8.11.0015 AUTOR(A): LIZETE INES DRUS KAMCHEN 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das 

PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as 

PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os 

petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012195-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DE VASCONCELOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1012195-79.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DAGMAR DE VASCONCELOS 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO 

das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as 

PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os 

petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011356-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 FOR SERVICOS E SOLUCOES EM MANUTENCAO, INSTALACOES E 

CONSERTOS EM GERAL LTDA - ME (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO GERIR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA DE MAIO LIMA MARCIANO OAB - GO33781 (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 

#1011356-20.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

GERIR, 5 FOR SERVICOS E SOLUCOES EM MANUTENCAO, INSTALACOES 

E CONSERTOS EM GERAL LTDA - ME Vistos etc. I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006418-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HIDEYO TURSI MATSUTACKE OAB - SP255679 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1006418-45.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: ETC EMPREENDIMENTOS E 

TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA. EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1010668-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RIBEIRO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1010668-24.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JUAREZ RIBEIRO COSTA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002381-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DIETERICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REU)

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 

#1002381-72.2019.8.11.0015 AUTOR(A): DANIELA DIETERICH REU: 

DIRETOR GERAL DO MT PREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009971-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FRANCISCA DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1009971-71.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARLI FRANCISCA DA 

TRINDADE REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006171-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1006171-98.2018.8.11.0015 AUTOR(A): RONALDO JOSE DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008410-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (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 #1008410-75.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA LIZETE DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008574-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE VILLAR BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1008574-74.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROZANE VILLAR BORGES REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 
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não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005800-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VITEK (EXECUTADO)

R. VITEK - ME (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 

#1005800-37.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: R. VITEK - ME, RENAN VITEK Vistos etc. I – Pelo 

POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias; II – Assim, não havendo qualquer óbice, 

DEFIRO o pedido da parte Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do 

curso da execução pelo prazo pleiteado; III - Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte Exequente para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do presente 

feito; IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010599-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SIMPLICIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1010599-60.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DANIEL SIMPLICIO DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 258383, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007817-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANCHES GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1007817-80.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIA SANCHES GARCIA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007780-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1007780-53.2017.8.11.0015 AUTOR(A): AILTON BARBOSA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012992-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO KOBELISKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 

#1012992-84.2019.8.11.0015 AUTOR(A): GERMANO KOBELISKI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de “PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA com fundamento no art. 300, do CPC, visando a apreciação 

das teses iniciais (prescrição com relação aos fatos operados no ano de 

2005 e a consolidação dos Lotes 233 e 234)” (ID. 2908340), eis que, em 

linhas gerais, este Juízo DEFERIU o PEDIDO LIMINAR com fundamento na 

ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 25097467), no entanto, em 

sede de DECISÃO RECURSAL (Agravo de Instrumento nº 

1018520-47.2019.8.11.0000), foi CONCEDIDO o EFEITO SUSPENSIVO, 

“diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição” (ID. 27324988). 

Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, cumpre consignar que, em que pese a AUSÊNCIA de 

PREVISÃO LEGAL quanto ao instituto da RECONSIDERAÇÃO, a 

EXCEPCIONALIDADE do caso em apreço TRANSCENDE o FORMALISMO 

PROCESSUAL. Nesse mesmo sentido, registra-se, ainda, que o PETITÓRIO 

que ora se analisa (ID. 29083540) DELINEIA e DEMONSTRA de maneira 

mais ESCLARECEDORA os FATOS, especialmente no que tange à 

“consolidação dos Lotes 233 e 234, ao passo que tratam de imóveis rurais 

reconhecidamente antropizados desde período anterior a 22/07/2008”. O 

Autor vem aos autos sustentando as teses de “prescrição com relação 

aos fatos operados no ano de 2005 e a consolidação dos Lotes 233 e 

234”, a fim de obter, liminarmente, a “SUSPENSÃO dos efeitos do 

Processo Administrativo n. 747895/2009, bem como a retirada do nome do 

Requerente da Dívida Ativa Estadual”. Desse modo, não se verifica a 

probabilidade de ocorrência da prescrição punitiva estatal, eis que, 

conforme ENTENDIMENTO exarada na própria DECISÃO RECURSAL 

(Agravo de Instrumento nº 1018520-47.2019.8.11.0000), “no âmbito 

Estadual é o caso de aplicação do Decreto nº 1.986/2013 (...) Art. 19. 

Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar 

a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática 

do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que 

esta tiver cessada. (...)”. Sendo assim, ainda que o Auto de Infração 

Ambiental tenha sido lavrado em 2009 referente a fatos ocorridos em 

2005, 2006 e 2008 (ID. 25009851 - Págs. 03 e 14), não se operou a 

prescrição punitiva, por ter não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos. No 

entanto, há, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO 

PLENA, a verificação de consolidação dos Lotes 233 e 234, na medida em 

que tratam-se de imóveis rurais reconhecidamente antropizados desde 

período anterior a 22/07/2008. Logo, por se referirem a áreas rurais 

consolidadas no uso alternativo do solo preteritamente a 22/07/2008, deve 

ser aplicada a regra de transição do Código Florestal para suspender as 

sanções aplicadas em desfavor do Requerente e possibilitar que a 

regularização do eventual passivo ambiental seja promovido em 

observância ao disposto nos artigos 59, §§ 4º e 5º e 66 e 67, todos da Lei 

12.651/2012. Senão vejamos: “Art. 59. A União, os Estados e o Distrito 

Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) 

de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos 

termos deste Capítulo. (...) § 4º No período entre a publicação desta Lei e 

a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como 

após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido 

o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser 

autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à 

supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, 

de Reserva Legal e de uso restrito. § 5º A partir da assinatura do termo de 

compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações 

mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações 

estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização 

ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles 

estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como 

convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais 

consolidadas conforme definido no PRA”. “Art. 66. O proprietário ou 

possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de 

Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá 

regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando 

as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: (...)”. “Art. 67. Nos 

imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 

(quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação 

nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal 

será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 

22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do 

solo”. “In casu”, o Autor foi autuado em 2009 (ID. 25009851 - Pág. 14), em 

razão de “desmate de 33,6574 hectares no ano de 2005, 19,2860 

hectares no ano de 2006 e 54,3385 hectares no ano de 2008, ambos em 

área de Reserva Legal da área matriculada sob nº 312. Na área 

matriculada sob nº 497, houve desmate de 11,4698 no ano de 2006 e 

desmate de 113,9290 hectares no ano de 2008, também em área de 

Reserva Legal” (ID. 25009851 - Pág. 3). Nesta esteira, os fatos ocorreram 

anteriores ao marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, 

22/07/2008, em área que possui 251,8863 hectares, conforme Recibo de 

Inscrição CAR-MT em ID. 25009859 - Pág. 1. A infração enquadra-se, 

portanto, no conceito de passivo ambiental para o qual foram direcionadas 

as regras de transição do Código Florestal, especialmente no que diz 

respeito aos imóveis inferiores a quatro módulos rurais. Ainda, o Autor 

demonstra que “aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma 

da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de 

reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas 

informações inseridas no SIMCAR” (ID. 25009859 - Pág. 1). Dessa forma, 

há a possibilidade de suspensão por meio da “concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada”, a qual se viabiliza com o preenchimento do 

requisitos liminares, de modo que, conforme exposto alhures, estão 

configurados. “Ex positis”, vislumbrando a coexistência da “probabilidade 

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

“RECONSIDERO” e CONCEDO a TUTELA CAUTELAR postulada, 

DETERMINANDO a SUSPENSÃO dos EFEITOS do Processo Administrativo 

n. 747895/2009, bem como a RETIRADA do NOME do Requerente da Dívida 

Ativa Estadual, salvo a existência de situação diversa da discutida na 

presente demanda. No mais, CUMPRA-SE a DECISÃO de ID. 25097467 em 

sua INTEGRALIDADE. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000668-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO BONAFE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000668-62.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: DORVALINO BONAFE 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004337-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE MEIRA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004337-26.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: JAINE MEIRA RAMOS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos. É o Relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a 

dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, anote-se a 

margem da distribuição. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE 

CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, 

após, arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006608-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA JONAT LOURENCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE BENEFÍCIOS DO INST DA PREV SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP-PREVISINOP (IMPETRADO)

ROSEMIRO GOLIJEWSKI (AUTORIDADE COATORA)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (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 

#1006608-08.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: LUCINEIA JONAT LOURENCO 

AUTORIDADE COATORA: ROSEMIRO GOLIJEWSKI IMPETRADO: 

COORDENADOR DE BENEFÍCIOS DO INST DA PREV SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP-PREVISINOP Vistos etc. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposto por LUCINEIA 

JONAT LOURENÇO, em desfavor do ato praticado pelo COORDENADOR 

DE BENEFÍCIOS DO PREVISINOP/MT, SR. ROSEMIRO GOLIJEWSKI, que por 

sua vez integra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPIS DE SINOP – PREVISINOP. Aduz a inicial que, “a Impetrante é 

professora efetiva no Município de Sinop/MT desde 12/06/1998 até a 

presente data, sendo que até o corrente mês já alcançou 18 anos e 06 

meses de contribuição no Magistério”. Apresenta aos autos, que ao 

ingressar na municipalidade já exercia a função de professora na rede 

privada de ensino e na rede estadual, tendo acumulado ao todo 25 anos, 

02 meses e 16 dias de contribuição para o Magistério. Ao buscar a 

Impetrada para realizar uma simulação do pedido de aposentadoria, foi 

surpreendida ao não ser considerado para a aposentadoria especial o 

tempo que a Impetrante atuou como Supervisora Pedagógica e Professora 

Formadora. Postulou liminarmente pela consideração do tempo efetivo 

como Supervisora Pedagógica para concessão do benefício. No mérito, 

pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar a fim de 

declarar a irregularidade do ato administrativo de negativa da concessão 

do benefício da aposentadoria especial. CARREOU aos autos 

DOCUMENTOS com a INICIAL. LIMINAR DEFERIDA em ID. 21146147. A 

Autoridade apontada como Coatora foi NOTIFICADA e apresentou 

INFORMAÇÕES em ID. 21734776. Postulou pela revogação da liminar 

concedida e na consequente denegação da segurança da presente ação. 

A Impetrada interpôs AGRAVO de INSTRUMENTO com pedido de EFEITO 

SUSPENSIVO. O E. Tribunal não conheceu o recurso com relação ao 

Rosemiro Golijewski e suspendeu a eficácia da decisão até julgamento 

definitivo da Câmara conforme ID. 22914515. MANIFESTAÇÃO 

MINISTERIAL em ID. 22479628, opinando pela confirmação da liminar e 

consequente concessão da ordem. Após os autos me vieram concluso. É 

o Relatório. Decido. Oportuno consignar que se trata de MANDADO de 

SEGURANÇA eis que o autor, IMPETRANTE, busca salvaguardar DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO. Conforme a Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009, o 

MANDADO DE SEGURANÇA tem por objeto a proteção de DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

devido à ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, é uma Ação 

Constitucional, de natureza civil, que visa garantir direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou particular que 

atue em regime de delegação ou autorização do poder público. DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO é aquele comprovado e induvidoso, sobre o qual NÃO 

exista qualquer DÚVIDA. O fato alegado deve ser provado de plano, por 

meio de DOCUMENTAÇÃO INEQUÍVOCA, no momento do ajuizamento da 

ação. Para que se configure o interesse processual, exige-se, no plano da 

cognição “in statu assertionis”, não só a utilização do instrumento de tutela 

jurisdicional adequado, mas, sobretudo, a efetiva utilidade e necessidade 

da tutela judicial pretendida. A liquidez e certeza do direito, que se exige 

como condição de admissibilidade do “writ” é a que resulta da prova 

documental e pré-constituída dos fatos, havendo de examinar-se o 

“meritum causae” sempre que tal prova exista, por mais intrincadas e 

difíceis que sejam as questões de direito. Superados os necessários 

ESCLARECIMENTOS, passa-se à ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposto 

por LUCINEIA JONAT LOURENÇO, em desfavor do ato praticado pelo 

COORDENADOR DE BENEFÍCIOS DO PREVISINOP/MT, SR. ROSEMIRO 

GOLIJEWSKI, que por sua vez integra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPIS DE SINOP – PREVISINOP. “In casu”, 

a IMPETRANTE simulou sua aposentadoria especial junto ao PREVI-SINOP, 

e teve como resposta a simulação que o tempo prestado até o presente 

momento não permitiria a Impetrante se aposentar, eis que não foi 

considerado como função de magistério como supervisora pedagógica em 

seu tempo de serviço. Percebe-se que a IMPETRANTE exerceu o cargo de 

SUPERVISORA PEDAGÓGICA nos PERÍODOS de “01/07/1997 através da 

Portaria 277/98 e somente foi destituída em 31/12/2000 conforme a 

Portaria 428/2000 totalizando 02 anos 06 meses e 05 dias (ID. 19901239 – 

Página 01), entretanto o PREVI – SINOP não considera como cargo de 

magistério tal função. É importante ressaltar que “a jurisprudência já se 

tornou pacífica no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as 

FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO 

PEDAGÓGICO INTEGRAM A CARREIRA DO MAGISTÉRIO, desde que 

exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de 

carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus, aqueles 

que as desempenham, ao regime especial de aposentadoria estabelecido 

nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”. (TERESA RAMOS 

MARQUES, Poder Judiciário – Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo) 

(grifo nosso). Assim, mesmo diante da Legislação Municipal nº 2295/2016 

art. 15 §1º: “São consideradas funções de Magistério as exercidas por 

professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas 

em estabelecimento de Educação Básica, formada pela Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio, em seus diversos níveis e modalidades, 

incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar 

e as de coordenação escolar e assessoramento pedagógico, de acordo 

com o preceituado na ADI nº 3772/DF, de 29 de outubro de 2008”. A 

AUSÊNCIA da palavra “supervisor e coordenador pedagógico” NÃO 

DESMERECE o cargo, ou seja, a função de um supervisor e coordenador 

pedagógico está dentro das ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS exercidas 

pelos PROFESSORES, logo, é considerada como FUNÇÃO DE 

MAGISTÉRIO. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA 

PÚBLICA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. REQUERIMENTO DE 

APOSENTADORIA ESPECIAL DENEGADO PELO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (IPREV), SOB 

ALEGAÇÃO DE NÃO TER EXERCIDO O LAPSO PREVISTO NO § 5º DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 EXCLUSIVAMENTE COMO 
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PROFESSORA. PERÍODO QUE ESTEVE EM LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. 

ATIVIDADE EM INSTITUIÇÃO PRIVADA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

COMO PROFESSORA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURANÇA 

CONCEDIDA NO PONTO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00375953320148240023 Capital 

0037595-33.2014.8.24.0023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 

22/10/2019, Terceira Câmara de Direito Público). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PEDIDO 

ANTECIPATÓRIO DE TUTELA DEFERIDO. EXISTÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS 

ENGASTADOS NO ART. 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ART. 40, § 5º, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÔMPUTO DO TEMPO COMO 

PROFESSORA DE APOIO PEDAGÓGICO ITINERANTE EM UNIDADES 

ESCOLARES. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSOLIDADA EM TESE 

JURÍDICA DA SUPREMA CORTE (TEMA 965). DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. "Para a concessão da aposentadoria especial de 

que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo 

exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de 

unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde 

que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e 

médio" (STF - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 1.039.644/ 

SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2017). (TJ-SC - AI: 

40006337020188240000 Balneário Camboriú 4000633-70.2018.8.24.0000, 

Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 08/10/2019, Segunda 

Câmara de Direito Público). MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA 

PÚBLICA. EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DE 

GOIÁS E A FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL - PROGRAMA AABB 

COMUNIDADE - COORDENADORA PEDAGÓGICA. CÔMPUTO PARA 

ABONO DE PERMANÊNCIA E APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. Conforme 

definiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 3.772/DF, a 

aposentadoria especial para professores (CF, artigo 40, inciso III, alínea a, 

c/c § 5º), pressupõe o efetivo exercício do magistério, ainda que fora de 

sala de aula e em funções não relacionadas diretamente com a regência 

de classe, de acordo com o disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 

9.394/1996. 2. Celebrado convênio entre o Estado de Goiás e a Fundação 

Banco do Brasil, tendo como executora a AABB - com finalidade educativa 

e pedagógica de menores, restando a servidora estadual removida para 

atuar no referido projeto, deve ser reconhecido tal período como "funções 

de magistério", passível cômputo para o cálculo do abono de permanência 

e aposentadoria especial. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-GO - Mandado 

de Segurança (CF, Lei 12016/2009): 05759289720188090051, Relator: 

ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 

26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019). O 

DIREITO LÍQUIDO e CERTO é aquele INDENE de DÚVIDAS, que DISPENSA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA, capaz de ser COMPROVADO DE PLANO, por 

DOCUMENTAÇÃO MANIFESTA. De tão óbvia a existência do direito e da 

lesão, que o rito da ação em tela se caracteriza pelo CARÁTER 

ESSENCIALMENTE SUMÁRIO, pois, entendendo-se pela existência 

cristalina de um direito lesionado, deverá o Estado-Juiz, incontinenti, 

pronunciar-se pela concessão ou não da segurança. Assim, frente a 

MEDIDA ILEGAL com relação ao INDEFERIMENTO da APOSENTADORIA 

ESPECIAL para a Impetrante ao não considerar o tempo como Supervisora 

Pedagógica, CONSIGNO CONFIRMADA a liminar concedida anteriormente. 

“Ex positis”, CONCEDO A SEGURANÇA invocada, para TORNAR 

DEFINITIVA a LIMINAR CONCEDIDA em ID. 21146147 e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015. ENCAMINHE-SE CÓPIA 

desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA. SEM CUSTAS, como previsto 

no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR 

em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 

12.016/2009. COMUNIQUE-SE o I. Relator do AGRAVO de INTRUMENTO de 

n° 1001776-45.2017.8.11.0000 da SENTENÇA exarada no presente 

“mandamus”. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1001991-10.2016.8.11.0015 IMPETRANTE: CELSO ZUANAZZI 

IMPETRADO: CHEFE DA CIRETRAN Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por CELSO ZUANAZZI 

em desfavor do Sr. VALDIR SARTORELO - DIRETOR/CHEFE DO 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA 19ª CIRETRAN. Aduz que 

na data de 08/11/2016 o Impetrante dirigiu-se até a 19ª CIRETRAN para 

regularizar a licença de seu veículo, não logrando êxito, eis que foi lhe 

informado que não seria possível regularizar a licença do automóvel com 

débitos de multas em aberto. Discorreu que assustado com tal afirmação, 

solicitou que o servidor emitisse um extrato que constasse os débitos das 

multas, no qual verificou a autuação de três infrações de trânsito, e, 

nunca recebeu as notificações das autuações para que pudesse exercer 

o direito ao contraditório e ampla defesa. Assevera ainda que está 

impedido de transitar com seu veículo automotor, eis que não consegue 

emitir o licenciamento do veículo com os débitos das multas em aberto. 

Postulou, liminarmente, para que a Impetrada permitisse o imediato 

licenciamento do veículo e a suspensão das infrações de trânsito. No 

mérito, requer a concessão da segurança definitiva a fim de obter o 

licenciamento e o suspensão das infrações de trânsito. CARREOU aos 

autos DOCUMENTOS com a inicial. LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE 

apenas para PERMITIR a EMISSÃO do LICENCIAMENDO do veículo 

TOYOTA COROLA, Placa BBL3110, RENAVAM 133381137, Ano 

2009/2009, desde que não houvesse qualquer outro impedimento que não 

fossem as multas de ID. 4142418 e 4142440. A Autoridade apontada como 

Coatora foi NOTIFICADA, conforme CERTIDÃO de ID. 4458477. Apresentou 

INFORMAÇÕES alegando preliminarmente acerca da Ilegitimidade da 

Justiça Estadual por se tratar de multas federais pelo DNIT. Discorreu 

sobre a inviabilidade da via eleita e da ausência de prova pré-constituída, 

pois a matéria levantada necessitaria de dilação probatória. Pugnou, ao 

final, pela revogação da liminar anteriormente deferida e pela denegação 

da segurança. MENIFESTAÇÃO MINISTERIAL em ID. 5620154 informando 

que por se tratar de direito individual material não possui interesse de 

intervir. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Oportuno consignar que se trata de MANDADO de SEGURANÇA eis que o 

autor, IMPETRANTE, busca salvaguardar DIREITO LÍQUIDO e CERTO. 

Conforme a Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009, o MANDADO DE 

SEGURANÇA tem por objeto a proteção de DIREITO LÍQUIDO e CERTO, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, devido à ilegalidade ou 

abuso de poder, ou seja, é uma Ação Constitucional, de natureza civil, que 

visa garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou particular que atue em regime de delegação ou 

autorização do poder público. DIREITO LÍQUIDO e CERTO é aquele 

comprovado e induvidoso, sobre o qual NÃO exista qualquer DÚVIDA. O 

fato alegado deve ser provado de plano, por meio de DOCUMENTAÇÃO 

INEQUÍVOCA, no momento do ajuizamento da ação. Para que se configure 

o interesse processual, exige-se, no plano da cognição “in statu 

assertionis”, não só a utilização do instrumento de tutela jurisdicional 

adequado, mas, sobretudo, a efetiva utilidade e necessidade da tutela 

judicial pretendida. A liquidez e certeza do direito, que se exige como 

condição de admissibilidade do “writ” é a que resulta da prova documental 

e pré-constituída dos fatos, havendo de examinar-se o “meritum causae” 

sempre que tal prova exista, por mais intrincadas e difíceis que sejam as 

questões de direito. DAS PRELIMINARES DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT Conforme o artigo 337, incisos II e XI do Código de Processo 

Civil, que é utilizado de forma subsidiária ao rito de MANDADO DE 

SEGURANÇA, incumbe ao Requerido, anteriormente a discussão do mérito 

em contestação, alegar as preliminares, sendo ao caso em tela da 

ILEGITIMIDADE PASSIVA do DETRAN/MT. A preliminar de ILEGITIMIDADE 

PASSIVA suscitada pelo DETRAN/MT merece ACOLHIMENTO, isto porque 

no caso em tela, as multas combatidas foram aplicadas em decorrência de 

atuações realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT, e por se tratar de Órgão de Âmbito federal, conforme 

dispõe o Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 21, inciso VI: “Art. 21. 

Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 175 de 288



circunscrição: [...] VI - Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar 

as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas 

administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as 

multas que aplicar; ”. No presente “mandamus” não é possível ao 

DETRAN/MT pronunciar-se quando as multas advindas do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, uma vez que fica 

evidente a incompetência da Justiça Estadual para determinar quando o 

licenciamento e as infrações aplicadas, posto que essa competência é da 

Justiça Federal. Eis o entendimento jurisprudencial do E. TJMT: REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO – 

MULTA APLICADA PELO DNIT E POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela 

autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (TJ-MT - REEX: 

00115763520108110041 153166/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 08/09/2014). REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA – DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – MULTA APLICADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E 

DNIT - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. A Justiça Estadual 

não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio 

pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, 

cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, 

da Lei Maior, por existir interesse da União. (TJ-MT - Remessa Necessária: 

00003918720168110041 9063/2017, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 06/04/2017). Neste sentido, pode-se afirmar que a 

fiscalização do trânsito no âmbito das rodovias federais compete 

efetivamente ao órgão correspondente àquela circunscrição, como no 

caso em tela do DNIT. Assim, a competência para decidir sobre eventual 

nulidade em procedimento administrativo decorrente da multa é 

exclusivamente do órgão que a emitiu, que se estende à Justiça Federal, 

nos termos do artigo 109, VII da CF, que dispõe: “Art. 109. Aos juízes 

federais compete processas e julgar: [...] VIII – os mandados de 

segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os 

casos de competência dos tribunais federais; “ Assim é o entendimento 

jurisprudencial do E. TJMT: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR 

INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU 

POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA 

RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça 

Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da 

federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. ” 

(TJ-MT - Remessa Necessária: 0030619792015811004153482018 MT, 

Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 22/01/2019). ACOLHO a PRELIMINAR da ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT. “Ex positis”, na AUSÊNCIA de LEGITIMIDADE 

PASSIVA a fim de justificar a impetração do mandado de segurança, 

conforme já sustentado, resta patente a ILEGITIMIDADE PASSIVA, pelo 

que insubsistente a condição da ação no feito em análise, razão pela qual 

REVOGO a LIMINAR DEFERIDA e ID. 4274830 e JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, VI e 

art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 10, da Lei 12.016/2009. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora. SEM CUSTAS, 

como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como DEIXO 

de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto 

no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1001564-13.2016.8.11.0015 IMPETRANTE: ENAIDE TEREZA REMPEL 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SINOP, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

impetrado por ENAIDE TEREZA REMPEL, em face de PREFEITO MUNICIPAL 

DE SINOP – MT. Aduz a inicial que a impetrante “foi aprovada no processo 

de seleção do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas e Formação Humana (PPFH), da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ) ” em dezembro de 2015 e ao requerer licença 

para qualificação profissional através de processo administrativo, teve 

seu requerimento indeferido. Da decisão pelo indeferimento do pedido 

administrativo, a Impetrante interpôs recurso junto à Secretaria Municipal 

de Educação, cujo recurso manteve o indeferimento. Postulou liminarmente 

pela concessão da Licença para Qualificação Profissional no Curso de 

Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana (PPFH), da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pelo período de 04 

(quatro) anos, contado a partir de 29 de fevereiro de 2016, bem como pela 

determinação para que a Prefeitura de Sinop que efetuasse o pagamento 

retroativo dos seus salários, também a partir de 29 de fevereiro de 2016. 

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar a fim de determinar a 

concessão da licença. CARREOU aos autos DOCUMENTOS com a INICIAL. 

LIMINAR INDEFERIDA em ID. 3698783. A Autoridade apontada como 

Coatora foi NOTIFICADA e apresentou INFORMAÇÕES em ID. 4491447. 

Postulou pela confirmação da liminar no mérito e em consequente extinção 

dos autos. A Impetrante interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA conforme ID. 4374280. O Tribunal 

recebeu o recurso que determinou o processamento do recurso, sem 

deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (ID. 4572892). A 

Impetrante em ID. 5045112 pugnou pela extinção da presente ação tendo 

em vista que a PRETENSÃO dos autos foi alcançado em esfera 

administrativa conforme Portaria de ID. 5045141. MANIFESTAÇÃO 

MINISTERIAL em ID. 5842186 pugnou pela extinção do “mandamus” sem 

resolução de mérito, tendo em vista a PERDA DE OBJETO. Após, os autos 

vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. “In casu”, a Impetrante, 

pugnou pela concessão de MEDIDA LIMINAR a fim de ter o direito a 

Licença para Qualificação Profissional ante sua aprovação no Curso de 

Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana (PPFH), da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Ocorre que em ID. 

5045112 informa que através da ESFERA ADMINISTRATIVA teve o 

ALCANCE de seu almejo, pugnando pela EXTINÇÃO do presente feito. Em 

consonância com o ENTENDIMENTO dos Tribunais Superiores, o 

PRESTÍGIO DA LICENÇA para qualificação profissional pela VIA 

ADMINISTRATIVA, no curso do MANDANDO DE SEGURANÇA, configura a 

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, impondo a EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Vejamos, excertos de julgados: 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO DOS 

SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL - 

SIMPE/RS. PRETENSÃO DE ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DE 

SERVIDORES DETENTORES DE MANDATO CLASSISTA EM ATIVIDADES 

SINDICAIS. BEM DA VIDA ALCANÇADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA 

DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. 

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REGRA DO ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 

12.016/09. Tendo o bem da vida buscado pelo impetrante sido alcançado 

na via administrativa, quando do provimento do recurso administrativo 
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hierárquico, caracterizada está a perda do objeto e a consequente falta de 

interesse processual. Trata-se, pois, de hipótese de denegação da ordem, 

consoante os termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09. ORDEM 

DENEGADA. DECISSÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - MS: 70080968233 RS, 

Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 

22/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 25/03/2019). MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO - 

TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL. LICENÇA PARA 

EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. INÉRCIA NA APRECIAÇÃO DO 

REQUERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA CONCESSÃO NA VIA 

ADMINISTRATIVA BOLETIM 098/2019. PERDA DO OBJETO. DENEGAÇÃO 

DA SEGURANÇA. Tendo em vista a superveniência da concessão da 

licença para o exercício de mandato classista na via administrativa - 

Boletim 098/2019 -, evidenciada a perda do objeto. Neste sentido, a 

denegação da ordem, em observância à disciplina dos arts. 6º, § 5º, da 

Lei Federal nº 12.016/06, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 

2015 art. 267, inciso VI, do CPC de 1973. Precedentes do e. STJ e deste 

2º Grupo Cível. Segurança denegada. (TJ-RS - MS: 70081048993 RS, 

Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 11/06/2019, Segundo 

Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/06/2019). Assim, a perda superveniente de objeto deste mandado de 

segurança conduz a presente demanda não a outro destino senão o 

horizonte da EXTINÇÃO. “Ex positis”, tendo em vista a PERDA 

SUPERVENIENTE de OBJETO no presente “mandamus”, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, 

DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º, Lei 

12.016/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora. 

Sem custas, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem 

como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão 

do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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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 

#1000603-38.2017.8.11.0015 IMPETRANTE: JUCELA BENEDETTI 

IMPETRADO: COORDENADOR DE BENEFÍCIOS DO INST DA PREV SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP-PREVISINOP Vistos etc. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposto por 

JUCELA BENEDETTI, em desfavor do COORDENADOR DE BENEFÍCIOS DO 

PREVISINOP, SR. ROSEMIRO GOLIJEWSKI. Aduz a inicial que a Impetrante 

solicitou aposentadoria especial nas funções de magistério na data de 

09/11/2016, tendo seu pedido indeferido pelo motivo de não cumprimento 

do tempo de contribuição. A Impetrante ressalta que, na data do 

requerimento possuía “29 anos, 4 meses de tempo efetivo na função de 

magistério”, entretanto, apesar do Requerido reconhecer esse tempo de 

contribuição, informou que o período como servidora na função de 

Supervisora Pedagógica, resultando em labor de 01/08/1998 à 01/02/1999 

– 01/06/2004 à 01/02/2010 e 16/02/2012 a 22/05/2012, “não se deu 

exclusivamente nas funções de Magistério exercidas na Educação básica, 

o que impede a concessão do benefício”, por resultar apenas em “22 

anos, 09 meses e 15 dias” de tempo de serviço. Postulou liminarmente pela 

consideração do tempo efetivo como Supervisora Pedagógica para 

concessão do benefício. No mérito, pugnou pela concessão da 

segurança, confirmando a liminar a fim de declarar a irregularidade do ato 

administrativo de negativa da concessão do benefício da aposentadoria 

especial. CARREOU aos autos DOCUMENTOS com a INICIAL. LIMINAR 

DEFERIDA em ID. 4673537. A Autoridade apontada como Coatora foi 

NOTIFICADA e apresentou INFORMAÇÕES em ID. 4995311. Postulou pela 

revogação da liminar concedida e na consequente denegação da 

segurança da presente ação. A Impetrada interpôs AGRAVO de 

INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO. O E. Tribunal recebeu 

o recurso e considerou AUSENTE os pressupostos necessários para o 

DEFERIMENTO da LIMINAR (ID. 26064958), no entanto, o indeferimento da 

liminar pelo Tribunal “não resultará na ineficácia de eventual deferimento 

da segurança”. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL em ID. 5842030, deixando 

de se manifestar quanto ao mérito do presente “mandamus” por entender 

que não há referência ao interesse público ou social. Após os autos me 

vieram concluso. É o Relatório. Decido. Oportuno consignar que se trata 

de MANDADO de SEGURANÇA eis que o autor, IMPETRANTE, busca 

salvaguardar DIREITO LÍQUIDO e CERTO. Conforme a Lei n.º 12.016, de 07 

de agosto de 2009, o MANDADO DE SEGURANÇA tem por objeto a 

proteção de DIREITO LÍQUIDO e CERTO, não amparado por habeas corpus 

ou habeas data, devido à ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, é uma 

Ação Constitucional, de natureza civil, que visa garantir direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

particular que atue em regime de delegação ou autorização do poder 

público. DIREITO LÍQUIDO e CERTO é aquele comprovado e induvidoso, 

sobre o qual NÃO exista qualquer DÚVIDA. O fato alegado deve ser 

provado de plano, por meio de DOCUMENTAÇÃO INEQUÍVOCA, no 

momento do ajuizamento da ação. Para que se configure o interesse 

processual, exige-se, no plano da cognição “in statu assertionis”, não só a 

utilização do instrumento de tutela jurisdicional adequado, mas, sobretudo, 

a efetiva utilidade e necessidade da tutela judicial pretendida. A liquidez e 

certeza do direito, que se exige como condição de admissibilidade do 

“writ” é a que resulta da prova documental e pré-constituída dos fatos, 

havendo de examinar-se o “meritum causae” sempre que tal prova exista, 

por mais intrincadas e difíceis que sejam as questões de direito. 

Superados os necessários ESCLARECIMENTOS, passa-se à ANÁLISE e 

JULGAMENTO do MÉRITO. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO LIMINAR proposto por JUCELA BENEDETTI, em desfavor do 

COORDENADOR DE BENEFÍCIOS DO PREVISINOP, SR. ROSEMIRO 

GOLIJEWSKI. “In casu”, a IMPETRANTE requereu sua aposentadoria 

especial junto ao PREVI-SINOP, entretanto a mesma foi indeferida, eis que 

não foi considerado como função de magistério da mesma que reduziria 

seu tempo de serviço. Percebe-se que a parte IMPETRANTE exerceu o 

cargo de SUPERVISORA PEDAGÓGICA nos PERÍODOS de 08/10/1996 – 

01/01/1998 (ID. Num. 4604805 - Pág. 5-6), 01/01/1998 – 01/02/1999 (ID. 

Num. 4604805 - Pág. 6-7), 01/06/2004 –31/12/2008 (ID. Num. 4604805 - 

Pág. 8-11), 01/02/2009 – 01/02/2010 (ID. Num. 4604805 - Pág. 12-14) e 

cargo de COORDENADOR PEDAGÓGICO no PERÍODO de 16/02/2012 – 

22/05/2012 (ID. Num. 4604805 - Pág. 15-17), entretanto o PREVI – SINOP 

não considera como cargo de magistério tal função. Vale ressaltar que “a 

jurisprudência já se tornou pacífica no Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de que as FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E 

ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO INTEGRAM A CARREIRA DO 

MAGISTÉRIO, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino 

básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em 

educação, fazendo jus, aqueles que as desempenham, ao regime especial 

de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da 

Constituição Federal”. (TERESA RAMOS MARQUES, Poder Judiciário – 

Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo) (grifo nosso). Assim, mesmo 

diante da Legislação Municipal nº 2295/2016 art. 15 §1º: “São 

consideradas funções de Magistério as exercidas por professores no 

desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 

estabelecimento de Educação Básica, formada pela Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio, em seus diversos níveis e modalidades, 

incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar 

e as de coordenação escolar e assessoramento pedagógico, de acordo 

com o preceituado na ADI nº 3772/DF, de 29 de outubro de 2008”. A 

AUSÊNCIA da palavra “supervisor e coordenador pedagógico” NÃO 

DESMERECE o cargo, ou seja, a função de um supervisor e coordenador 

pedagógico está dentro das ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS exercidas 

pelos PROFESSORES, logo, é considerada como FUNÇÃO DE 

MAGISTÉRIO. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA 

PÚBLICA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. REQUERIMENTO DE 

APOSENTADORIA ESPECIAL DENEGADO PELO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (IPREV), SOB 

ALEGAÇÃO DE NÃO TER EXERCIDO O LAPSO PREVISTO NO § 5º DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 EXCLUSIVAMENTE COMO 

PROFESSORA. PERÍODO QUE ESTEVE EM LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. 
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ATIVIDADE EM INSTITUIÇÃO PRIVADA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

COMO PROFESSORA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURANÇA 

CONCEDIDA NO PONTO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00375953320148240023 Capital 

0037595-33.2014.8.24.0023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 

22/10/2019, Terceira Câmara de Direito Público). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PEDIDO 

ANTECIPATÓRIO DE TUTELA DEFERIDO. EXISTÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS 

ENGASTADOS NO ART. 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ART. 40, § 5º, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÔMPUTO DO TEMPO COMO 

PROFESSORA DE APOIO PEDAGÓGICO ITINERANTE EM UNIDADES 

ESCOLARES. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSOLIDADA EM TESE 

JURÍDICA DA SUPREMA CORTE (TEMA 965). DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. "Para a concessão da aposentadoria especial de 

que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo 

exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de 

unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde 

que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e 

médio" (STF - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 1.039.644/ 

SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2017). (TJ-SC - AI: 

40006337020188240000 Balneário Camboriú 4000633-70.2018.8.24.0000, 

Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 08/10/2019, Segunda 

Câmara de Direito Público). MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA 

PÚBLICA. EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DE 

GOIÁS E A FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL - PROGRAMA AABB 

COMUNIDADE - COORDENADORA PEDAGÓGICA. CÔMPUTO PARA 

ABONO DE PERMANÊNCIA E APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. Conforme 

definiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 3.772/DF, a 

aposentadoria especial para professores (CF, artigo 40, inciso III, alínea a, 

c/c § 5º), pressupõe o efetivo exercício do magistério, ainda que fora de 

sala de aula e em funções não relacionadas diretamente com a regência 

de classe, de acordo com o disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 

9.394/1996. 2. Celebrado convênio entre o Estado de Goiás e a Fundação 

Banco do Brasil, tendo como executora a AABB - com finalidade educativa 

e pedagógica de menores, restando a servidora estadual removida para 

atuar no referido projeto, deve ser reconhecido tal período como "funções 

de magistério", passível cômputo para o cálculo do abono de permanência 

e aposentadoria especial. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-GO - Mandado 

de Segurança (CF, Lei 12016/2009): 05759289720188090051, Relator: 

ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 

26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019). O 

DIREITO LÍQUIDO e CERTO é aquele INDENE de DÚVIDAS, que DISPENSA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA, capaz de ser COMPROVADO DE PLANO, por 

DOCUMENTAÇÃO MANIFESTA. De tão óbvia a existência do direito e da 

lesão, que o rito da ação em tela se caracteriza pelo CARÁTER 

ESSENCIALMENTE SUMÁRIO, pois, entendendo-se pela existência 

cristalina de um direito lesionado, deverá o Estado-Juiz, incontinenti, 

pronunciar-se pela concessão ou não da segurança. Assim, frente a 

MEDIDA ILEGAL com relação ao INDEFERIMENTO da APOSENTADORIA 

ESPECIAL para a Impetrante ao não considerar o tempo como Supervisora 

Pedagógica, CONSIGNO CONFIRMADA a liminar concedida anteriormente. 

“Ex positis”, CONCEDO A SEGURANÇA invocada, para TORNAR 

DEFINITIVA a LIMINAR CONCEDIDA em ID. 4673537 e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015. ENCAMINHE-SE CÓPIA 

desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA. SEM CUSTAS, como previsto 

no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR 

em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 

12.016/2009. COMUNIQUE-SE o I. Relator do AGRAVO de INTRUMENTO de 

n° 1001776-45.2017.8.11.0000 da SENTENÇA exarada no presente 

“mandamus”. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000014-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA ELAINE FERREIRA DE MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA 19ª CIRETRAN SINOP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000014-80.2016.8.11.0015 IMPETRANTE: FABIA ELAINE FERREIRA DE 

MELO IMPETRADO: PRESIDENTE DA 19ª CIRETRAN SINOP Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto por FABIA ELAINE 

FERREIRA DE MELO, em face do PRESIDENTE DA 19ª CIRETRAN - 

DETRAN. Aduz a Impetrante ser legítima proprietária do veículo automotor 

de marca PEUGEOT/206 14 SENSAT FX, ANO DE FABRICAÇAO 2007, 

MODELO 2008, cor PRETA, PLACA HSY 6472, CHASSI 

9362CKFW98B032289, RENAVAM 00943301173. Informa também que, 

“que no dia 29 de julho de 2016, a Impetrante compareceu junto à 19ª 

CIRETRAN, efetuou o pagamento da terceira e última parcela do IPVA, 

DPVAT, para o licenciamento anual e para transitar com o respectivo 

veículo e se viu impossibilitada, em virtude de inoportuna e abusiva 

exigência de que o documento não poderia ser entregue porque existe 

uma restrição veicular do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, 

também a quitação de duas (02) multas registrada”. Explica que foi 

“proibida a renovação dos documentos até que sejam quitadas todas as 

ilegais multas pendentes, embora inoportuna e ilegalmente exigidas sem 

base legal”. Postulou, liminarmente pela concessão da segurança para 

adquirir o licenciamento anual do veículo sem a necessidade de pagar a 

multa. No mérito, postulou pela confirmação da liminar a fim de cancelar as 

multas. CARREOU aos autos DOCUMENTOS com a inicial. LIMINAR 

INDEFERIDA em ID. 1981459. A Autoridade apontada como Coatora foi 

NOTIFICADA, conforme CERTIDÃO de ID. 4271221, entretanto deixou 

transcorrer o prazo legal sem que prestasse informações (ID. 5520357). 

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL em ID. 5573141, não intervindo ao presente 

“mandamus” por considerar direito material individual, não sendo hipótese 

de intervenção Ministerial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Oportuno consignar que se trata de MANDADO de 

SEGURANÇA eis que o autor, IMPETRANTE, busca salvaguardar DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO. Conforme a Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009, o 

MANDADO DE SEGURANÇA tem por objeto a proteção de DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

devido à ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, é uma Ação 

Constitucional, de natureza civil, que visa garantir direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou particular que 

atue em regime de delegação ou autorização do poder público. DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO é aquele comprovado e induvidoso, sobre o qual NÃO 

exista qualquer DÚVIDA. O fato alegado deve ser provado de plano, por 

meio de DOCUMENTAÇÃO INEQUÍVOCA, no momento do ajuizamento da 

ação. Para que se configure o interesse processual, exige-se, no plano da 

cognição “in statu assertionis”, não só a utilização do instrumento de tutela 

jurisdicional adequado, mas, sobretudo, a efetiva utilidade e necessidade 

da tutela judicial pretendida. A liquidez e certeza do direito, que se exige 

como condição de admissibilidade do “writ” é a que resulta da prova 

documental e pré-constituída dos fatos, havendo de examinar-se o 

“meritum causae” sempre que tal prova exista, por mais intrincadas e 

difíceis que sejam as questões de direito. Superados os necessários 

ESCLARECIMENTOS, passa-se à ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto por FABIA ELAINE 

FERREIRA DE MELO, em face do PRESIDENTE DA 19ª CIRETRAN - 

DETRAN. “In casu”, a Impetrante requer a concessão da segurança a fim 

de obter o Licenciamento Anual de seu veículo, pois o mesmo foi negado 

pela Impetrada, que alegou a falta do pagamento de multas. Em análise aos 

autos, constata-se que as multas advêm de Órgãos Federais, sendo eles 

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e a 

Polícia Rodoviária Federal, conforme consta o documento apresentado 

pela Impetrante em ID. 1959338. Conforme o artigo 485, inciso VI do Código 

de Processo Civil, que é utilizado de forma subsidiária ao rito de 

MANDADO DE SEGURANÇA, o JUIZ NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO quando 

“verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual” (grifo 

nosso). É o que ocorre com a presente ação, pois de acordo com o 

Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 21, inciso VI: “Art. 21. Compete 

aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: [...] VI - 

Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de 

advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas 

cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; ”. 
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No presente “mandamus” não é possível ao DETRAN/MT pronunciar-se 

quanto às multas advindas do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT, eis que fica evidente a INCOMPETÊNCIA da JUSTIÇA 

ESTADUAL para DETERMINAR quando o LICENCIAMENTO e as 

INFRAÇÕES APLICADAS, posto que essa COMPETÊNCIA é da JUSTIÇA 

FEDERAL. Eis o entendimento jurisprudencial do E. TJMT: REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO – 

MULTA APLICADA PELO DNIT E POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela 

autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (TJ-MT - REEX: 

00115763520108110041 153166/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 08/09/2014). REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA – DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – MULTA APLICADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E 

DNIT - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. A Justiça Estadual 

não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio 

pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, 

cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, 

da Lei Maior, por existir interesse da União. (TJ-MT - Remessa Necessária: 

00003918720168110041 9063/2017, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 06/04/2017). Neste sentido, pode-se afirmar que a 

fiscalização do trânsito no âmbito das rodovias federais compete 

efetivamente ao órgão correspondente àquela circunscrição, como no 

caso em tela do DNIT. Assim, a COMPETÊNCIA para decidir sobre 

EVENTUAL NULIDADE em procedimento administrativo decorrente da multa 

é EXCLUSIVAMENTE do órgão que a emitiu, que se estende à JUSTIÇA 

FEDERAL, nos termos do artigo 109, VII da CF, que dispõe: “Art. 109. Aos 

juízes federais compete processas e julgar: [...] VIII – os mandados de 

segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os 

casos de competência dos tribunais federais; “ Assim é o entendimento 

jurisprudencial do E. TJMT: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR 

INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU 

POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA 

RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça 

Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da 

federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. ” 

(TJ-MT - Remessa Necessária: 0030619792015811004153482018 MT, 

Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 22/01/2019). “Ex positis”, na AUSÊNCIA de LEGITIMIDADE 

PASSIVA a fim de justificar a impetração do mandado de segurança, 

conforme já sustentado, resta patente a ILEGITIMIDADE PASSIVA, pelo 

que insubsistente a condição da ação no feito em análise, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes 

do art. 485, VI do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 10, da Lei 12.016/2009. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora. SEM CUSTAS, 

como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como DEIXO 

de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto 

no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ZERQUERA ELEAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002335-54.2017.8.11.0015 IMPETRANTE: FERNANDO ZERQUERA 

ELEAGA IMPETRADO: COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA, SECRETARIA 

DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR proposto por 

FERNANDO ZERQUERA ELEAGA, em desfavor de COREME – COMISSÃO 

DE RESIDÊNCIA MÉDICA e da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. Aduz o Impetrante que se submeteu ao Processo Seletivo do 

Programa de Residência Médica Geral de Família e Comunidade, regido 

pelo Edital 001/2016, lançado pela Comissão de Residência Médica e 

Secretária Municipal de Saúde de Sinop. Discorreu que foi aprovado e 

convocado a se matricular no Programa de Residência Médica, entretanto, 

teve sua matricula indeferida por não preencher os requisitos previstos 

nos itens 5.3 e 5.3.7 do edital. Assevera que possui direito líquido e certo 

para o preenchimento da vaga, e que a Impetrada equivocadamente 

negou-lhe a matricula ao Programa de Residência Médica. Postulou 

liminarmente a fim de que fosse determinado a Impetrada as providências 

necessárias para que o Impetrante pudesse assumir a vaga na Residência 

Médica até a revalidação oficial de seu diploma pelo INEP. No mérito, pugna 

pela confirmação da liminar e consequente concessão definitiva da 

segurança para ser matriculado em Programa de Residência Médica, 

assegurando-lhe o direito líquido e certo. CARREOU aos autos 

DOCUMENTOS com a inicial. A Autoridade apontada como Coatora foi 

NOTIFICADA como consta em CERTIDÃO de ID. 5571239, a apresentou 

INFORMAÇÕES em ID. 5830638 alegando que foi cumprido o Edital em 

todos seus termos a fim de assegurar “o tratamento igualitário a todos os 

interessados”. Postulou pela confirmação da liminar e na denegação da 

segurança ao presente “mandamus”. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL em ID. 

6134186 não intervindo ao presente “mandamus” por considerar direito 

material individual, não sendo hipótese de intervenção Ministerial. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Oportuno consignar 

que se trata de MANDADO de SEGURANÇA eis que a autora, 

IMPETRANTE, busca salvaguardar DIREITO LÍQUIDO e CERTO. Conforme a 

Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009, o Mandado de Segurança tem 

por objeto a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, devido à ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, é 

uma Ação Constitucional, de natureza civil, que visa garantir direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

particular que atue em regime de delegação ou autorização do poder 

público. Direito líquido e certo é aquele comprovado e induvidoso, sobre o 

qual não exista qualquer dúvida. O fato alegado deve ser provado de 

plano, por meio de documentação inequívoca, no momento do ajuizamento 

da ação. Para que se configure o interesse processual, exige-se, no plano 

da cognição “in statu assertionis”, não só a utilização do instrumento de 

tutela jurisdicional adequado, mas, sobretudo, a efetiva utilidade e 

necessidade da tutela judicial pretendida. A liquidez e certeza do direito, 

que se exige como condição de admissibilidade do “writ” é a que resulta 

da prova documental e pré-constituída dos fatos, havendo de examinar-se 

o “meritum causae” sempre que tal prova exista, por mais intrincadas e 

difíceis que sejam as questões de direito. Superados os necessários 

ESCLARECIMENTOS, passa-se à ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO 

LIMINAR proposto por FERNANDO ZERQUERA ELEAGA, em desfavor de 

COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA e da SECRETARIA DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT. “In casu”, o IMPETRANTE realizou 

Processo Seletivo do Programa de Residência Médica Geral de Família e 

Comunidade, regido pelo Edital 001/2016, lançado pela Comissão de 

Residência Médica e Secretária Municipal de Saúde de Sinop. Neste 

sentido, alega que foi APROVADO e em ato de MATRICULA no programa, 

apresenta em ID. 4955057 que teve seu PEDIDO INDEFERIDO por NÃO 
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APRESENTAR na solicitação o Certificado de Revalidação. Em sede de 

MANDADO DE SEGURANÇA, cabe ao IMPETRANTE comprovar, DE 

PLANO, com documentos, a ILEGALIDADE do ATO IMPUGNADO e a 

OFENSA ao seu DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sem DEDUÇÕES ou 

CONTROVÉRSIAS a serem dirimidas mediante INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, 

o que não ocorreu no caso. O Edital de n° 001/2016 da Comissão de 

Residência Médica – COREME da Secretaria Municipal de Saúde de 

Sinop/MT aponta os REQUISITOS MÍNIMOS aos quais CADA INTERESSADO 

deverá apresentar ao realizar a MATRÍCULA, sendo um deles: “(...) 5.2 Só 

será matriculado o médico que se formou em Faculdade de Medicina 

reconhecida pelo MEC ou com conclusão do curso até 01/03/2017, ou que 

tenha diploma legalmente revalidado no Brasil até data da matrícula no 

Programa de Residência para o qual se inscreveu. (...) 5.3. No ato da 

matrícula o candidato aprovado deverá apresentar: (...) 5.3.7. Os médicos 

estrangeiros ou brasileiros que fizeram graduação no exterior deverão ter 

apresentado o comprovante de revalidação do diploma de acordo com a 

legislação vigente até o dia da matricula, assim, como o comprovante de 

registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso”. O 

IMPETRANTE formulou seu requerimento de revalidação de diploma 

estrangeiro em Processo Administrativo de n° 23080.007183/2017-01 

perante a Universidade Federal de Santa Catarina apenas em 14.02.2017, 

o qual, obviamente, não foi concluído a tempo da apresentação na DATA 

DE MATRICULA que seria no dia 13.02.2017 (ID. 4955061), sendo o 

protocolo do requerimento UM DIA DEPOIS da DATA DE MATRICULA 

estabelecida em EDITAL. Ora, ao ter acesso ao Edital de n° 001/2016 é 

possível verificar em seu item 1.2: “No ato da inscrição, o candidato 

assumo o conteúdo e a aceitação das cláusulas deste Edital. ” Como seria 

possível ter um DIREITO VIOLADO, sendo que na DATA DA MATRICULA 

para a Residência Médica, tinha conhecimento da necessidade do 

Certificado de Revalidação do Diploma e o Registro no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de Mato Grosso, tanto que o Impetrado fez o 

requerimento do Certificado UM DIA APÓS ao determinado para a 

matricula? Conforme nosso ordenamento brasileiro, possuímos o 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. Este 

princípio decorre do princípio da LEGALIDADE e da OBJETIVIDADE das 

determinações habilitatórias. Impõe ao ÓRGÃO PÚBLICO e ao 

INTERESSADO na proposta do EDITAL que as normas estabelecidas ao 

mesmo devem ser entendidas de FORMA OBJETIVA, sempre levando em 

consideração ao princípio da COMPETITIVIDADE e da ISONOMIA, ao 

oferecer TRATAMENTO IGUALITÁRIO e IMPESSOAL aos INTERESSADOS 

a INGRESSAREM no serviço PÚBLICO. O principal artigo da norma geral 

referente à vinculação ao ato convocatório é o artigo 41 da Lei nº 

8.666/93 que é muito incisivo é inquisitivo ao que dispõe: “A Administração 

não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. ” Neste sentido, ensina José dos Santos Carvalho 

filho em sua obra Manual de Direito Administrativo: “A vinculação ao 

instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. 

Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente 

observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento 

se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 

alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos 

interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, 

qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à 

impessoalidade e à probidade administrativa. ” Eis o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE 

DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA 

DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A 

DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I 

- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015. II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o 

edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os 

candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à 

observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T. , 

Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não 

apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado 

Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é 

legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos 

editais de concursos públicos são de observância compulsória, em 

homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. 

Precedentes. IV - Recurso improvido. (STJ - RMS: 45901 MG 

2014/0155846-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 

03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019). 

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. 

DESCLASSIFICAÇÃO NA 3ª FASE DO CERTAME. NÃO APRESENTAÇÃO 

DA DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO. - Muito embora a 3ª fase do certame estivesse sob a 

responsabilidade da Assessoria de Informação e Inteligência, o aludido 

órgão encontra-se subordinado à Secretaria de Estado de Administração 

Prisional, o que atribui à impetrada legitimidade para figurar no polo 

processual passivo deste mandado de segurança, considerando os seus 

poderes para a revisão e, até mesmo, para a anulação do ato tido por 

ilegal e/ou abusivo. - Como principal vetor regulamentador dos concursos 

públicos, encontra-se a vinculação ao edital, que deve ser apreciado sob 

duplo aspecto: o primeiro deles, relacionado aos candidatos, que, ao 

realizarem sua inscrição para o concurso, aderem às suas cláusulas 

disciplinadoras, presumindo-se conhecê-las; o segundo, referente à 

Administração Pública, que deverá observar, durante a realização do 

concurso, os estritos termos do edital, não podendo extrapolá-los. - O 

Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Instrumento Convocatório - 

SEAP nº 01/2.018, destinado a selecionar candidatos para os cargos de 

Agente de Segurança Penitenciário, se desenvolveria em quatro distintas 

etapas: 1ª - prova objetiva; 2ª - análise de títulos; 3ª - comprovação de 

idoneidade e conduta ilibada; 4ª - curso introdutório. - Na terceira fase do 

certame, o candidato seria contraindicado, caso não apresentasse, no 

prazo estabelecido no instrumento convocatório, os documentos listados 

no item 11.3.1. - Não tendo o impetrante apresentado o documento 

previsto na alínea f do item 11.3.1 do instrumento convocatório, não é 

possível a concessão da segurança, sob pena de desrespeito ao princípio 

da isonomia que deve viger entre os candidatos. (TJ-MG - MS: 

10000190065250000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 

22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019). Dessa forma, não havendo 

nos autos ELEMENTOS PROBATÓRIOS capazes de demonstrar, de plano, 

a SUPOSTA LESÃO ao alegado DIREITO LÍQUIDO E CERTO, mostra-se 

INVIÁVEL o CABIMENTO da AÇÃO MANDAMENTAL. O DIREITO LÍQUIDO e 

CERTO é aquele INDENE de DÚVIDAS, que DISPENSA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA, capaz de ser COMPROVADO DE PLANO, por 

DOCUMENTAÇÃO MANIFESTA. De tão óbvia a existência do direito e da 

lesão, que o rito da ação em tela se caracteriza pelo CARÁTER 

ESSENCIALMENTE SUMÁRIO, pois, entendendo-se pela existência 

cristalina de um direito lesionado, deverá o Estado-Juiz, incontinenti, 

pronunciar-se pela concessão ou não da segurança. Sendo assim, a 

questão INVIABILIZA-SE pela VIA do “mandamus”, pois não se apresenta 

LÍQUIDO e CERTO o direito invocado pelo Impetrante, pelo que a AÇÃO 

CARECE de CONDIÇÃO de ADMISSIBILIDADE. Dessa forma, pelo que se 

verificou, é a HIPÓTESE de DENEGAÇÃO da SEGURANÇA. “Ex positis”, na 

AUSÊNCIA de DIREITO LÍQUIDO e CERTO a justificar a impetração do 

mandado de segurança, conforme já sustentado, DENEGO a SEGURANÇA 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015. 

ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA. SEM 

CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem 

como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão 

do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010066-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ABR MADEIRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CONTER DE SÃO JOSÉ (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (IMPETRADO)
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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 

#1010066-33.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: ABR MADEIRAS LTDA 

IMPETRADO: GABRIEL CONTER DE SÃO JOSÉ, SECRETARIA DE ESTADO 

DE MEIO AMBIENTE - SEMA Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA proposto por “ABR 

MADEIRAS LTDA”, representada por seu sócio proprietário ADEMIR 

BEZERRA DA ROCHA em desfavor de ato praticado pelo DIRETOR 

REGIONAL DA SEMA – DUDSINOP – SEMA/MT, GABRIEL CONTER DE SÃO 

JOSÉ. Em ID. 22528891 foi DETERMINADA a INTIMAÇÃO da IMPETRANTE 

para EMENDAR a INICIAL, a fim de INDICAR os FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

de seu PEDIDO LIMINAR. Conforme CERTIDÃO de ID. 24444476, o 

Impetrante foi intimado e não respondeu ao COMANDO JUDICIAL, 

mantendo-se inerte. É o Relatório. Decido. No caso em tela, incide ao caso, 

a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de 

constituição válida da relação jurídico processual, a possibilitar a 

prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão foi suficientemente 

clara ao determinar a Parte Requerente, que trouxesse aos autos a 

fundamentação imprescindível a análise de seu direito. “Ex positis”, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos artigos 321, 

parágrafo único, c/c 330, IV e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto a custas. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010630-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR CAVAGLIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010630-46.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ALTAIR CAVAGLIERI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Junte-se 

aos autos o extrato da pesquisa realizada via BACENJUD. Expeça-se 

alvará para levantamento de valores, conforme determinado. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BARROS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001347-28.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SONIA MARIA 

BARROS AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA POLO 

PASSIVO: VIACAO XAVANTE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 27/03/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BARROS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001348-13.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RAIMUNDO FELIX 

DA SILVA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA POLO 

PASSIVO: VIACAO XAVANTE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 27/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BARROS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001349-95.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GEORGE 

BARROS AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA POLO 

PASSIVO: VIACAO XAVANTE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 27/03/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BARROS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001350-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FABIANA 

BARROS AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA POLO 

PASSIVO: VIACAO XAVANTE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 27/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BARROS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001351-65.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:V. M. B. A. M. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA BATISTA 

RIBEIRO, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA POLO PASSIVO: 

VIACAO XAVANTE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 27/03/2020 Hora: 10:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BARROS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001352-50.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:J. L. B. A. S. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA, LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO POLO PASSIVO: VIACAO 

XAVANTE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGRO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME 

(REU)

 

PROCESSO n. 1001357-72.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: MASTER 

AGRO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/03/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CUNHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1001358-57.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLEIDE CUNHA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ PINHEIRO POLO 

PASSIVO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

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: 27/03/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBA MORGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001366-34.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PAULO ALBA 

MORGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO JOSE DOS 

SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN 

DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/03/2020 Hora: 13:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010135-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADIR KIRST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-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))

 

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.: 1010135-65.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto pela parte Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Certifico ainda que o RECURSO INOMINADO interposto pela parte Jose 

Adir Kirst é TEMPESTIVO, bem como, que a parte recorrente requereu os 

benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da legislação vigente, 

intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que 

apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010009-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILUEMA MARIA DALOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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.: 1010009-15.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011040-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA VIEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/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))

 

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.: 1011040-70.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011770-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PIMENTA DE ARAUJO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011770-81.2019.8.11.0015. INTERESSADO: JOSE ROBERTO PIMENTA DE 

ARAUJO REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. JOSE ROBERTO PIMENTA 

E ARAUJO ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face de AVIANCA, em 

decorrência de cancelamento de voo sem prévio aviso. Inicialmente 

cumpre observar que a promovida foi devidamente citada pela via 

eletrônica, conforme Aviso de Recebimento (id nº 26547898), no entanto, 

deixou de comparecer a audiência de tentativa de conciliação (id. 

26925253). Não comparecendo a parte promovida à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 

9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentar defesa, é 

imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Cumpre esclarecer que a revelia induz 

presunção relativa tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; 

portanto, não traduz-se em procedência automática e integral da demanda, 

posto que ainda faz-se necessária uma análise quanto ao direito 

postulado. Feitas essas considerações, e em não havendo nulidades 

passo a análise do mérito. Narra o promovente que adquiriu passagem 

área com a promovida para o trecho Cuiabá/MT – Recife/PE (id nº 

23834504) com conexão em Guarulhos/SP, com partida para o dia 

14/04/2019, porem, por razões desconhecidas, o embarque de retorno 

previsto para 24/04/2019 às 16h55min não foi realizado, tampouco foi 

providenciada realocação. Relata ainda que conseguiu adquirir outra 

passagem aérea somente para 29/04/2019 e que suportou danos 

materiais e morais. Independentemente da justificativa para o 

cancelamento do voo, é certo que a parte demandada, não cumpriu seu 

ônus probatório, nos termos do art. 373, II, CPC/2015. E neste sentido 

destaca a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. MUDANÇA DE ROTA. ATRASO NA 

CHEGADA AO DESTINO. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM MINORADO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS EM CONCRETO. QUANTUM MANTDO. […] A 

responsabilidade do fornecedor de serviços públicos é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC. Assim, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

cabia a ré comprovar a ocorrência de evento capaz de afastar, no caso 

concreto, sua responsabilidade objetiva, consoante o art. 373, inciso II, do 

CPC, o que não se verifica nos autos, haja vista esta ter se limitado a 

asseverar que o cancelamento do vôo em questão teria ocorrido em 

virtude da reestruturação da malha aérea (fls.95/95). Cumpre salientar que 

o tráfego aéreo configura fortuito interno e sua ocorrência não possui o 

condão de afastar a responsabilidade objetiva da recorrente. […] 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006694962, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017 - 

grifo nosso) A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, 

determina que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de 

reacomodação, conclusão do transporte por outra modalidade ou 

reembolso. Tal situação demanda o questionamento, se havia voo 

disponível para o destino solicitado, ainda que fosse em aeroporto de 

origem distinto; afigura-se como falha na prestação do serviço a recusa 

em proceder com a reacomodação em outro voo, sobretudo da mesma 

companhia aérea em descumprimento à Resolução nº 400/2016 da ANAC. 

Quanto ao pedido de reembolso, verifico que a parte demandante instruiu 

a inicial com email’s enviados à demandada, e esta não trouxe aos autos 

os comprovantes que tenha providenciado o estorno ou que tenha 

fornecido hospedagem e alimentação durante o período de espera. Motivo 

pelo qual, resta demonstrada a ocorrência do prejuízo material sofrido pela 

parte promovente; porém, referido prejuízo não é adjetivado pela regra do 

art. 42, parágrafo único, CDC, isto pois claramente há ausência de dolo na 

conduta da parte promovida. Visivelmente não se vislumbra que a parte 

promovida tivesse ciência da aquisição de novas passagens na 

pendência de uma passagem anterior para o mesmo trecho. Incumbe frisar 

que, tal constatação não elide a clara falha na prestação de seu serviço, 

eis que, apesar de existir trecho viável para reacomodação, a parte 

promovida quedou-se inerte. Da mesma forma, o dano moral se evidencia 

no momento em que, a parte promovente necessita pernoitar em cidade 

desconhecida, tendo que custear despesas inesperadas por vários dias 

após a data prevista para o embarque. E neste sentido já se manifestou a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA 

PROBATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. 1. As empresas 

de transporte aéreo respondem objetivamente por quaisquer defeitos na 

prestação do serviço, a teor do disposto art. 14 do CDC. Assim, para que 

sua responsabilização seja elidida, necessária a comprovação inequívoca 

de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 

14, § 3º, II, do CDC. Contudo, não restou comprovada a excludente 

suscitada pela companhia aérea (caso fortuito ou força maior), não se 

desincumbindo, portanto, do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 

Condições climáticas que não se mostravam imprevisíveis e constituem 

fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida 

pela companhia aérea. Precedentes deste Órgão Fracionário. 2. Caso em 

que a alteração do horário do primeiro trecho doméstico implicou a perda 

da conexão subsequente, causando o atraso da chegada ao destino no 

dia seguinte ao programado. O prejuízo psicológico em virtude da perda de 

um dia de viagem ultrapassou as barreiras do mero incômodo, dissabor ou 

contratempo. […] (Apelação Cível Nº 70078378783, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 
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Julgado em 09/10/2018 - grifo nosso). É sabido que a condenação em 

danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo 

dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma compensação 

pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter pedagógico no 

sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, mas 

também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. 

Assim, de acordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, 

bem como pelos motivos expostos alhures, estabeleço como quantum 

indenizatório a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte promovida a 

restituir, na forma simples, a importância de R$ 605,90 (seiscentos e cinco 

reais e noventa centavos) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do 

desembolso e incidência de juros legais e 1% ao mês a partir da citação; 

bem como a pagar a parte promovente a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença e o faço com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011765-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA EIDAM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011765-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA CLAUDIA EIDAM DE 

ARAUJO REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. ANA CLAUDIA EIDAN DE 

ARAUJO ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face de AVIANCA, em 

decorrência de cancelamento de voo sem prévio aviso. Inicialmente 

cumpre observar que a promovida foi devidamente citada pela via 

eletrônica, conforme Aviso de Recebimento (id nº 2733901), no entanto, 

deixou de comparecer a audiência de tentativa de conciliação (id. 

26923696). Não comparecendo a parte promovida à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 

9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentar defesa, é 

imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Cumpre esclarecer que a revelia induz 

presunção relativa tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; 

portanto, não traduz-se em procedência automática e integral da demanda, 

posto que ainda faz-se necessária uma análise quanto ao direito 

postulado. Feitas essas considerações, e em não havendo nulidades 

passo a análise do mérito. Narra a parte promovente que adquiriu 

passagem área com a promovida para o trecho Cuiabá/MT – Recife/PE (id 

nº 23832376) com conexão em Guarulhos/SP, com partida para o dia 

14/04/2019, porem, por razões desconhecidas, o embarque de retorno 

previsto para 24/04/2019 às 16h55min não foi realizado, tampouco foi 

providenciada realocação. Relata ainda que conseguiu adquirir outra 

passagem aérea somente para 29/04/2019 e que suportou danos 

materiais e morais. Independentemente da justificativa para o 

cancelamento do voo, é certo que a parte demandada, não cumpriu seu 

ônus probatório, nos termos do art. 373, II, CPC/2015. E neste sentido 

destaca a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. MUDANÇA DE ROTA. ATRASO NA 

CHEGADA AO DESTINO. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM MINORADO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS EM CONCRETO. QUANTUM MANTDO. […] A 

responsabilidade do fornecedor de serviços públicos é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC. Assim, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

cabia a ré comprovar a ocorrência de evento capaz de afastar, no caso 

concreto, sua responsabilidade objetiva, consoante o art. 373, inciso II, do 

CPC, o que não se verifica nos autos, haja vista esta ter se limitado a 

asseverar que o cancelamento do vôo em questão teria ocorrido em 

virtude da reestruturação da malha aérea (fls.95/95). Cumpre salientar que 

o tráfego aéreo configura fortuito interno e sua ocorrência não possui o 

condão de afastar a responsabilidade objetiva da recorrente. […] 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006694962, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017 - 

grifo nosso) A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, 

determina que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de 

reacomodação, conclusão do transporte por outra modalidade ou 

reembolso. Tal situação demanda o questionamento, se havia voo 

disponível para o destino solicitado, ainda que fosse em aeroporto de 

origem distinto; afigura-se como falha na prestação do serviço a recusa 

em proceder com a reacomodação em outro voo, sobretudo da mesma 

companhia aérea em descumprimento à Resolução nº 400/2016 da ANAC. 

Quanto ao pedido de reembolso, verifico que a parte demandante instruiu 

a inicial com email’s enviados à demandada, e esta não trouxe aos autos 

os comprovantes que tenha providenciado o estorno ou que tenha 

fornecido hospedagem e alimentação durante o período de espera. Motivo 

pelo qual, resta demonstrada a ocorrência do prejuízo material sofrido pela 

parte promovente; porém, referido prejuízo não é adjetivado pela regra do 

art. 42, parágrafo único, CDC, isto pois claramente há ausência de dolo na 

conduta da parte promovida. Visivelmente não se vislumbra que a parte 

promovida tivesse ciência da aquisição de novas passagens na 

pendência de uma passagem anterior para o mesmo trecho. Incumbe frisar 

que, tal constatação não elide a clara falha na prestação de seu serviço, 

eis que, apesar de existir trecho viável para reacomodação, a parte 

promovida quedou-se inerte. Da mesma forma, o dano moral se evidencia 

no momento em que, a parte promovente necessita pernoitar em cidade 

desconhecida, tendo que custear despesas inesperadas por vários dias 

após a data prevista para o embarque. E neste sentido já se manifestou a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA 

PROBATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. 1. As empresas 

de transporte aéreo respondem objetivamente por quaisquer defeitos na 

prestação do serviço, a teor do disposto art. 14 do CDC. Assim, para que 

sua responsabilização seja elidida, necessária a comprovação inequívoca 

de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 

14, § 3º, II, do CDC. Contudo, não restou comprovada a excludente 

suscitada pela companhia aérea (caso fortuito ou força maior), não se 

desincumbindo, portanto, do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 

Condições climáticas que não se mostravam imprevisíveis e constituem 

fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida 

pela companhia aérea. Precedentes deste Órgão Fracionário. 2. Caso em 

que a alteração do horário do primeiro trecho doméstico implicou a perda 

da conexão subsequente, causando o atraso da chegada ao destino no 

dia seguinte ao programado. O prejuízo psicológico em virtude da perda de 

um dia de viagem ultrapassou as barreiras do mero incômodo, dissabor ou 

contratempo. […] (Apelação Cível Nº 70078378783, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 09/10/2018 - grifo nosso). É sabido que a condenação em 

danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo 

dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma compensação 

pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter pedagógico no 

sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, mas 

também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. 

Assim, de acordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, 

bem como pelos motivos expostos alhures, estabeleço como quantum 

indenizatório a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
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formulados na presente ação para CONDENAR a parte promovida a 

restituir, na forma simples, a importância de R$ 605,90 (seiscentos e cinco 

reais e noventa centavos) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do 

desembolso e incidência de juros legais e 1% ao mês a partir da citação; 

bem como a pagar a parte promovente a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença e o faço com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011767-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN BEATRIZ EIDAM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011767-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KELLEN BEATRIZ EIDAM DE 

ARAUJO REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, nota-se que a parte reclamada 

foi regularmente citada, conforme se percebe nos autos, deixando de 

comparecer à sessão de conciliação e deixando de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Novo Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, sendo despicienda a produção de prova testemunhal 

através de instrução. É oportuno esclarecer que a demanda discutida em 

tela não prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se 

os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. A controvérsia dos autos 

cinge-se na obrigação de fazer, para determinar à parte demandada a 

imediata compra de novos bilhetes aéreos para a viagem dos requerentes. 

Inicialmente REJEITO a PRELIMINAR suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, com relação a ilegitimidade passiva, haja vista que a 

Reclamada é responsável pelos fatos narrados na exordial, pois forneceu 

os serviços na sede de sua agência de turismo, devendo responder por 

possíveis falhas na prestação dos serviços fornecidos, pois aufere 

vantagem pecuniária ao vender pacotes de turismo. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TURISMO. 

ATRASO DE VOO (MAIS DE SEIS HORAS). NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA 

AOS PASSAGEIROS NO AEROPORTO DE MONTEVIDEO. DEVER DE 

INDENIZAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO 

AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A preliminar de 

ilegitimidade passiva não merece acolhida, uma vez que a ré faz parte da 

cadeia de consumo e, portanto, responde de forma solidária com a 

empresa aérea pelos danos causados em decorrência do atraso do voo, 

nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. De outra forma não 

poderia ser, porquanto a agência de turismo foi devidamente remunerada 

pelos serviços prestados (pacote de turismo a Buenos Aires). 2. Com 

efeito, verifica-se que a responsabilidade no caso em tela é objetiva, nos 

termos do artigo 14 do CDC. 3. Assim, a ré responde independente da 

existência de culpa, desde que presente o nexo de causalidade entre o 

fato lesivo e o dano provocado. 4. A par do conjunto probatório, afere-se 

que inexistem excludentes de responsabilidade, o que faz com que a ré 

arque com os danos decorrentes do atraso de voo em razão da 

responsabilidade solidária com a companhia aérea. 5. Não se pode olvidar 

que a ré, na condição de agência de turismo, obriga-se a prestar serviço 

adequado aos clientes (consoante contratado), cumprindo de levá-los ao 

seu destino final no tempo certo e ampará-los, além de prestar todo e 

necessário amparo e assistência quando da ocorrência de eventos que 

desviam do que comumente é... esperado (embora não se alegue 

imprevisibilidade). Não agindo dessa forma, a ré deixou de prestar seu 

serviço de forma eficiente, devendo responder pelos danos que os 

consumidores tiveram em razão dessa falha. 6. O atraso de quase seis 

(06) horas de voo e a falta de assistência aos passageiros que 

permaneceram na sala de embarque todo o período (sem acomodações e 

alimentações adequadas) configura falha na prestação dos serviços, nos 

termos do artigo 14, caput, do CDC, e agir ilícito da ré, o que enseja o 

dever de indenizar. 7. A situação a que os autores foram submetidos 

ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à 

personalidade, passível, de reparação moral. 8. Os danos morais, no caso 

em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, 

são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da 

lesão. 9. Considerando as peculiaridades do caso em tela (caráter punitivo 

pedagógico e que a indenização não deve servir como fonte de 

enriquecimento para a vítima), o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

mostra-se adequado e suficiente para cada um dos autores. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71005327515, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 11/06/2015). Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas 

estão mais aptas ao insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Demais disso, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por KELLEN BEATRIZ EIDAM DE ARAÚJO em desfavor de 
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AVIANCA BRASIL. Aduz a parte autora que “adquiriu passagens aéreas 

da empresa reclamada no intuito de realizar viagem de férias na cidade de 

Recife, contudo ao retornar alega que foi cancelado o avocado voo, 

fazendo com que o promovente perdesse 05 (cinco) dias de trabalho 

entre outros prejuízos, pugnando pelo reembolso e danos morais.” (Sic.) 

Por sua vez a parte reclamada restou totalmente revel nos autos. É cediço 

que a presente lide versa sobre típica relação de consumo, firmada por 

meio de contrato de adesão, incidindo na espécie as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual preceitua que, são consideradas 

nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada (Art. 51, inciso IV, da Lei 8.078/90). Em análise, denoto a 

flagrante falha na prestação de serviços por parte da empresa reclamada, 

corroborado as provas produzidas pela parte autora e reconhecimento do 

cancelamento em última hora pela parte reclamada. De outro lado, a parte 

ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

a ausência de responsabilidade na conduta totalmente ilícita, contrária aos 

princípios ideológicos do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de prestar um serviço em que 

se espera uma eficiência e prestatividade maior por se tratar de transporte 

aéreo, eis que poderia ter realocado a parte autora em outra Cia aérea de 

modo a não trazer prejuízos de ordem material e moral a reclamante. No 

caso, a autora demonstrou de forma suficiente os requisitos suficientes 

ao comprovar o ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, levando-se em 

consideração ainda as condições econômicas das partes. De outro 

vértice, denoto que a parte reclamante deixou de comprovar os alegados 

danos materiais de modo a proceder com o reembolso, restando 

prejudicado tal pleito. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/1995, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) 

CONDENO a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, destinado a 

parte autora pelos danos morais sofridos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011771-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA EIDAM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011771-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SONIA APARECIDA EIDAM DE 

ARAUJO REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, nota-se que a parte reclamada 

foi regularmente citada, conforme se percebe nos autos, deixando de 

comparecer à sessão de conciliação e deixando de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Novo Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, sendo despicienda a produção de prova testemunhal 

através de instrução. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes 

reclamadas estão mais aptas ao insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. É oportuno esclarecer que a demanda 

discutida em tela não prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) 

Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a lide 

puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo o 

que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la 

e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por SÔNIA 

APARECIDA EIDAM DE ARAÚJO em desfavor de AVIANCA BRASIL. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 
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social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Aduz a parte autora 

“Tratam-se os autos de ação indenizatória na qual a parte Autora alega, 

em síntese, ter adquirido passagens aéreas, junto à empresa ré, para o 

trecho Cuiabá – Recife, ida e volta, com conexões. Aduz, no entanto, que 

seu voo de volta sofreu cancelamento quando de seu retorno, o que lhe 

ocasionou grandes perdas e prejuízos em razão de ter que se submeter a 

permanecer dias na cidade de Recife, requerer a condenação da Ré ao 

pagamento de indenização a título de danos morais e materiais. ”(Sic.) Por 

sua vez a parte reclamada restou totalmente revel. Sem razão a parte ré. 

É cediço que a presente lide versa sobre típica relação de consumo, 

firmada por meio de contrato de adesão, incidindo na espécie as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual preceitua que, 

são consideradas nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada (Art. 51, inciso IV, da Lei 8.078/90). De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a ausência de responsabilidade na conduta totalmente 

ilícita, contrária aos princípios ideológicos do Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de prestar um 

serviço em que se espera uma eficiência e prestatividade maior por se 

tratar de transporte aéreo. No caso, a autora demonstrou de forma 

suficiente os requisitos suficientes ao comprovar o ato ilícito. Resultando 

com isso, cabalmente, em danos morais e materiais a parte reclamante, 

uma vez que a parte ré não só recusou-se de prestar serviços a que está 

obrigada. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, levando-se em consideração ainda as condições 

econômicas das partes. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/1995, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE PROMOVENTE, com 

julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: a) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, destinado a parte autora pelos danos morais sofridos. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCHEM & SCHNEIDER JUCHEM LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001389-77.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: JUCHEM & 

SCHNEIDER JUCHEM LTDA - 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 27/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008703-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ANA DALLA VECCHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

SIMONE FERNANDA DE ATAIDE SOARES WEBER OAB - MT25910/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 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.: 1008703-11.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 16/03/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. SOLANGE ANA DALLA 

VECCHIA CPF: 605.140.609-30, CARLA REGINA BATISTA DA SILVA CPF: 

022.047.989-59, SIMONE FERNANDA DE ATAIDE SOARES WEBER CPF: 

025.679.601-71 Endereço do promovente: Nome: SOLANGE ANA DALLA 

VECCHIA Endereço: RUA DOS MOGNOS, - DE 401/402 A 799/800, 

LOTEAMENTO VILLAGE, SINOP - MT - CEP: 78555-283 Endereço do 

promovido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 Sinop, Sexta-feira, 14 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: 1001390-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE GOMES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001390-62.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSIANE GOMES 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS WICKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (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.: 1004877-11.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 16/03/2020 10:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. LUIZ CARLOS WICKERT CPF: 

064.571.559-01, SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA CPF: 030.130.881-09 

Endereço do promovente: Nome: LUIZ CARLOS WICKERT Endereço: 

Inexistente, 104, rua estrada alzira, bairro sao cristovao, Inexistente, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 Endereço do promovido: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: CITIBANK S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Sinop, Sexta-feira, 14 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: 1005336-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/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 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.: 1005336-76.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem como, que a 

parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos 

termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente 

demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANDREA TEIXEIRA DE ALMEIDA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001391-47.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FLAVIA 

ANDREA TEIXEIRA DE ALMEIDA SILVA 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: 30/03/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006253-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA TERESINHA TOMELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ZUBLER TOMELIN OAB - MT21920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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.: 1006253-95.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 16/03/2020 14:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. NORMA TERESINHA TOMELIN 

CPF: 581.721.221-87, GABRIEL ZUBLER TOMELIN CPF: 046.659.671-56 

Endereço do promovente: Nome: NORMA TERESINHA TOMELIN Endereço: 

RUA DAS AROEIRAS, 97, - ATÉ 464/465, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT 

- CEP: 78550-238 Endereço do promovido: Nome: AZUL LINHAS AEREAS 

Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 

TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-040 Sinop, Sexta-feira, 14 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: 1011742-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO PACIFICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO COUTO PARANHOS OAB - GO54320 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. (REQUERIDO)

TURRA ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-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.: 1011742-16.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 09:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. PAULO ROGERIO PACIFICO 

CPF: 682.286.199-87, CIRO COUTO PARANHOS CPF: 701.650.631-22, 

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY CPF: 024.624.811-41 Endereço do 

promovente: Nome: PAULO ROGERIO PACIFICO Endereço: RUA TELES 

PIRES, 1005, - DE 715/716 A 99998/99999, JARDIM MARIA VINDILINA II, 

SINOP - MT - CEP: 78553-063 Endereço do promovido: Nome: TURRA 

ARMAZENS GERAIS LTDA Endereço: Rodovia MT 410, 124, Zona Rural, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 Nome: INOVA LOGISTICA 

TRANSPORTES LTDA - EPP Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, 1325, 

PARQUE INDUSTRIAL VETORASSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78746-010 Nome: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. 

Endereço: VILA DE MIRITITUBA, S/N, CENTRO, ITAITUBA - PA - CEP: 

68191-400 Sinop, Sexta-feira, 14 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: 1001393-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE BARBOSA MARTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO FONTANA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001393-17.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAIKE 

BARBOSA MARTIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FERREIRA 

MORENO, LUCIANO MENON DE FREITAS POLO PASSIVO: CARLOS 

ALBERTO FONTANA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

30/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012214-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

VALCIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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.: 1012214-17.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TERCIOTI FOGACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1001396-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALINE TERCIOTI 

FOGACA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA ALVES 

CARDOSO CAVALARI POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 09:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARUFI OAB - MT18462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENTINO PETRI (ESPÓLIO)

MARIO AUGUSTO PETRI (INVENTARIANTE)

 

PROCESSO n. 1001397-54.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:NELSON 

SCHNEIDER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO BARUFI 

POLO PASSIVO: MARIO AUGUSTO PETRI e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004028-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DA MOTA FLORENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV CAPITAL DE SINOP LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-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.: 1004028-05.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010634-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI DE ALMEIDA ZANETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010634-49.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem como, que a 

parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos 

termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente 

demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004028-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DA MOTA FLORENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV CAPITAL DE SINOP LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-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.: 1004028-05.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem como, que a 

parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos 

termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente 

demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006228-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA DA SILVA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))
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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.: 1006228-82.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem como, que a 

parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos 

termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente 

demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010083-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SANTANA MOURAO (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))

 

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.: 1010083-69.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem como, que a 

parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos 

termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente 

demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001401-91.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROGERIO 

CORREIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA DA SILVA OUVERNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001402-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNA LETICIA 

DA SILVA OUVERNE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARISTELA PALUDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001404-46.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SILVIA 

MARISTELA PALUDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO JOSE 

DOS SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, 

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 30/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002859-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO VENSON - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA OAB - MT25351/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RIBEIRO LUZIN 00987546104 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002859-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELINO VENSON - ME 

REQUERIDO: RAQUEL RIBEIRO LUZIN 00987546104 Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, 

conforme se percebe nos autos, deixando de comparecer à sessão de 

conciliação e deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 
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patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, sendo despicienda a produção de prova 

testemunhal através de instrução. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

C/C INDENIZAÇÃO PO DANOS MORAIS proposta por MARCELINO 

VENSON - ME em desfavor de RAQUEL RIBEIRO LUZIM e DIGICONT – 

ASSESSORIA E CONTABILIDADE. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte autora aduz que “o representante da requerente contratou com a 

requerida, serviços de escrituração contábil, para a sua empresa, 

VENSON CIA LTDA – ME, na data de 16/02/2016. Os serviços consistiam 

em registro dos empregados contratados, emissão de guias de encargos 

sociais, previdenciários e fundiários dos funcionários, impostos e taxas 

referentes a empresa deste. As guias para pagamento de taxas, impostos 

e encargos sociais dos empregados eram emitidas pela Requerida, 

mensalmente e informado os valores para a Autora. A Autora de posse 

dos valores, entregava o numerário a Requerida a fim de que os 

pagamentos fossem realizados por esta A Autora de posse dos valores, 

entregava o numerário a Requerida a fim de que os pagamentos fossem 

realizados por esta. Ocorre Excelência, que embora mensalmente fosse 

entregue a Requerida os numerários dos encargos sociais, fundiários e 

previdenciários, dos empregados, estes não foram devidamente 

recolhidos pela Requerida. Sendo que somente na dispensa da grande 

maioria dos funcionários da Requerente, que deu-se pela paralização de 

suas atividades, é que a Requerente tomou conhecimento de que não 

havia sido efetivado o devido registro dos funcionários, bem como os 

devidos recolhimento referentes ao FGTS e o INSS dos funcionários que 

prestavam serviços na empresa, pelo quer REQUER INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS DO VALOR DE R$ 35.676,34 (Trinta e cinco mil, 

seiscentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e danos 

morais. (...)”. (Sic). In casu, verifico que as reclamadas não comprovaram 

que procedeu com a obrigação de fazer ajustada em contrato, eis que 

sequer apresentaram defesa nos autos ou comprovação, ou seja, não 

trouxe elemento de prova, que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

legitimidade de seu ato arbitrário, ônus que lhe cabia demonstrar em razão 

da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso por se tratar de 

relação de consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do 

NCPC/2015). Ou seja, restou comprovado que a mesma agiu com 

resistência e negligência na prestação de serviços a que fica obrigada 

perante o consumidor, culminando em flagrante desrespeito ao Código de 

Defesa do Consumidor (artigo 14 do CDC). Quanto ao dano moral, o 

mesmo surge no momento em que a parte reclamante sofreu abalos em 

seu psicológico em situação que foge a esfera do mero dissabor, 

porquanto a situação configura dano in re ipsa, consubstanciado no fato 

de que a parte autora ficou privada de um serviço atualmente considerado 

essencial, presumindo de forma óbvia a angústia e aflição em seu bem 

estar cotidiano até a presente data. Assim, a inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Neste norte, se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Nesta toada, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido dos reclamantes, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na peça inicial e, por consequência, condeno as partes 

reclamadas solidariamente a pagarem à parte autora a importância de R$ 

35.676,34 (Trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e 

quatro centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária 

pelo índice INPC, a contar da efetiva inadimplência, e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data da 

citação; condeno ainda a parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser acrescido ainda, 

de correção monetária pelo índice INPC, a contar da efetiva inadimplência, 

e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN)e o 

faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, 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, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS WICKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT Praça 

dos Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 TEL: 

(66) 3520-3800 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ 

COSTA PROCESSO n. 1004877-11.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

10.151,41 POLO ATIVO: REQUERENTE: LUIZ CARLOS WICKERT POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1111, AVENIDA 

PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA , acima qualificada, por 

todo o conteúdo da petição inicial e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como 
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sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/03/2020 Hora: 10:45 , a 

ser realizada na sede do Juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) 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. Sede do juízo e Informações: Praça dos Três 

Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000265-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA ROCHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007174-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GRANOSKI NERVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

OTAVIANO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BERNARDES LOBATO OAB - MG0148453A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007174-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOANA GRANOSKI NERVO 

REQUERIDO: OTAVIANO RODRIGUES DA SILVA, YASUDA MARITIMA 

SEGUROS S.A. Vistos etc. Pedido formulado pela parte promovida para a 

redesignação da audiência de conciliação, previamente agendada por este 

Juízo para o dia 16/03/2020, sob o argumento de que por motivo de 

trabalho estaria impossibilitado de comparecer na solenidade Inicialmente, 

cabe ressaltar que trabalho configura sim justo motivo para a 

redesignação da audiência, mas desde que fique comprovado nos autos 

que ausência de qualquer das partes se dará por esta justificativa. Desse 

modo, não comprovando em nada a tese expendida, indefiro o postulado, 

eis que por mais que a razão apresentada seja uma forte justificadora de 

ausência, não passa de mera alegação da parte promovida diante da falta 

de comprovação, não pode acarretar assim na remarcação da audiência 

de conciliação. Sendo assim, mantenho a audiência já designada nos 

autos. Ciente das consequências legais em caso de não comparecimento, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE. Oportunamente, concluso. Sirva o presente como MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011709-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PATRICIA BILIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011709-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAMELA PATRICIA BILIATO 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos 

etc. De proêmio, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Id. 

14662661. 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. 
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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, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010213-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI (REQUERENTE)

MICHELANGELO DAL PAI SANDRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MD TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010213-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MICHELANGELO DAL PAI 

SANDRI, KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI REQUERIDO: MD TRAVEL 

AGENCIA DE VIAGENS LTDA. 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, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 6643-44.2007.8.11.0002 – CÓDIGO 110965

INTIMAÇÃO DA DRA. SILVIA REGINA COSTA SOTO, OAB/MT Nº 18.509, 

para que tome ciência que o processo n. º 6643-44.2007.8.11.0002 – 

CÓDIGO 110965, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 460, encontra-se disponível na 

Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 
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desarquivamento protocolado em 12/02/2020.

Processo n. º 15503-24.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 319125

INTIMAÇÃO DA DRA. OZANA BAPTISTA GUSMÃO, OAB/MT Nº 4062 E DA 

ESTAGIÁRIA GABRIELA FIGUEIREDO MACHADO, OAB/MT Nº 23.580-E, 

para que tome ciência que o processo n. º 15503-24.2013.8.11.0002 – 

CÓDIGO 319125, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 1191, encontra-se disponível na 

Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 12/02/2020.

Processo n. º 24359-06.2015.8.11.0002 – CÓDIGO 424531

INTIMAÇÃO DA DRA. EMILIA A DE ASSUNÇÃO SILVA, OAB/MT Nº 25.524, 

para que tome ciência que o processo n. º 24359-06.2015.8.11.0002 – 

CÓDIGO 424531, da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande-MT, arquivado na caixa 1405, encontra-se disponível na Central 

de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 12/02/2020.

Processo n. º 16069-07.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 295814

INTIMAÇÃO DO DR. DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA, OAB/MT Nº 

6177, para que tome ciência que o processo n. º 

16069-07.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 295814, da Terceira Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 1379, encontra-se 

disponível na Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 12/02/2020.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007226-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA ALVES ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA ALVES ORTIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007226-89.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Em 

consulta ao Processo Judicial Eletrônico - PJE verifica-se que o presente 

processo fora arquivado em data de 28/01/2020, sem a expedição de 

mandado de inscrição da sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, eis que a parte autora devidamente intimada, por sua patrona 

para encartar nos autos a certidão de nascimento ou casamento da 

requerida, não o fez (Id. 28516733). Posteriormente, aportou manifestação 

da parte autora nos autos nos Ids. 29052590 e 29053344, pugnando pela 

juntada de certidão declaratória de união estável da interditada, como 

cumprimento da decisão e requereu o prosseguimento do feito. Diante da 

manifestação o processo foi desarquivado e encaminhado ao Gabinete. É 

o breve relatório. DECIDO. Na manifestação da parte autora constante do 

Id. 29052590 não há pedido de desarquivamento do processo. Ademais, o 

desarquivamento implica em pagamento de custas ou pedido atual e 

expresso do benefício da AJG, eis que com a prolação da sentença e 

posterior arquivamento dos autos, já se efetivou a prestação jurisdicional, 

para qual fora deferida a Justiça Gratuita. Assim sendo, intime-se a parte 

autora, por sua Advogada, para requerer o desarquivamento do 

processo, bem ainda providenciar o recolhimento de custas judiciais ou 

formular novo pedido de AJG, instruído com a declaração de 

hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias. Com as providências pela 

parte autora, conclusos. Não havendo manifestação no prazo acima 

assinalado, encaminhe-se o feito ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de Fevereiro de 2020. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015057-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CEZAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. O. (LITISCONSORTES)

J. C. D. O. (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANA PAULINA DA SILVA OAB - 035.167.451-93 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1015057-91.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado através de sue advogado , para que no 

prazo de 05 (dez) dias, informe o endereço correto do trabalha da parte 

autora com a finalidade de expedir oficio para desconto em folha tendo em 

vista o informado na audiência não esta conferindo o CEP. Várzea 

Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004367-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. D. M. (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004367-66.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Execução de Alimentos. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de 

desistência formulado (id. 29159259). Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 

775, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas, eis que defiro a 

AJG. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se, cientificando-se o Ministério Público. Várzea Grande, 13 de 

Fevereiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011083-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARTINS ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO LIMA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1011083-46.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, conforme determinado na ata de audiência 

de ID 28389727, abro vistas: - Aos Advogados da Autora para apresentar 

impugnação no prazo legal. Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003042-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIUSSIA ROSANE CINTRA MONGE OAB - 013.107.321-40 

(REPRESENTANTE)

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER CLEMENTE DA SILVA (REU)
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PROCESSO : 1003042-90.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a justificativa junta nos autos.. Várzea Grande/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Nercy Anchieta / Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003489-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

germeson antonio siqueira brandão (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1003489-78.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, e em atenção a ao determinado na ata de 

audiência ID 28435673 abro vistas: - Aos Advogados da Parte Autora 

para impugnar/contestar a contestação/reconvenção, no prazo legal. 

Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006023-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TAKEO MATUNAGA (REQUERENTE)

MARCOS SIGUEO MATUNAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIGUEO MATUNAGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO : 1006023-92.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado e, para que no prazo de 10 (dez) dias 

cumpra solicitação id 28948930 - Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Nercy Anchieta / Gestora /dicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044841-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PAULA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CURI OAB - MT5038-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL OAB - MT12043/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILTON JOSE NASCIMENTO (REU)

 

PROCESSO : 1044841-30.2018.8.11.0041 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre a justificativa Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002040-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSEFINA GREGORIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Antonio dos santos Valle OAB - MT9774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILZA SEBASTIANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1002040-22.2018.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Cumprindo Decisão de 27/05/2019 (ID 

20384989), impulsiono estes autos aos requerentes (na pessoa de seu 

advogado) para, no prazo de 5(cinco) dias, manifestarem pelo que 

entender de direito. VÁRZEA GRANDE, 14 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-496 GUARDA

Processo Número: 1017787-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. R. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. S. (REQUERIDO)

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 GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

Vistos, Recebo o feito nos termos da Lei 13.058/14. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, conforme preceituado pelo Artigo 98 

do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre AÇÃO DE GUARDA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que LEONIDES BISPO RIBEIRO 

NETO move em desfavor de VANDA MARIA DA SILVA, todos qualificados 

nos autos. Afirma que é genitor de LUIZ FELIPE SILVA OLIVEIRA nascido 

em 19 de março 2015 fruto de um relacionamento com a requerida. Relata 

que a genitora não possui condições psicológicas para cuidar e educar o 

filho. Requer seja deferida liminarmente a guarda unilateral do filho Junta 

documentos. É o relato. Decido. Considerando-se o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de Conciliação 

para o dia 02/4/2020, 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. Em relação ao 

pedido de Guarda, com a publicação da Lei 13.058, de 22 de dezembro 

2014, houve alteração dos artigos. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código 

Civil, visando estabelecer o significado da expressão “guarda 

compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. Extrai-se do artigo 1.584, § 

2°, do Código Civil, que: “Quando não houver acordo entre a mãe e o pai 

quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 

exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se 

um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 

menor”. Em atenção ao pedido liminar, considerando os fatos narrados na 

inicial, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder 

familiar e não havendo manifestação no sentido de não exercer a guarda 

em relação a infante, DEFIRO a GUARDA COMPARTILHADA, em atenção 

ao artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, alterado recentemente pela Lei 

13.058/2014, com a convivência a ser exercida de forma livre. Havendo 

discordância, manifestem-se a genitora acerca da distribuição do tempo 

de convivência, indicando o período que atenda o melhor interesse do 

infante, considerando o ambiente escolar e a rotina, incluindo lazer. 

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 

às 16 horas”. Expeça-se o termo de guarda compartilhada; notifique-se o 

Ministério Público e intimem-se as partes. Às providências. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020801-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RYCIERI LUIG PINHO DE SOUZA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI VIEIRA PINHO SOUZA (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 ALIMENTOS. Vistos, Processe-se em segredo de 

justiça. 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 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, pagos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária indicada no documento de ID n 27728701. Considerando-se o 

preceituado pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo 

Civil, mantenho o rito do processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 13/8/2020, às 

14:30 horas, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e da parte 

requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à 

prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003414-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE MORAES (REQUERENTE)

BENEDITO ELOISIO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003424-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA (AUTOR)

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:

WANDERSON PIRES DE PAULA QUEIROZ (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 Declaratória de União Estável “Post Mortem” Vistos, Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 

4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará no dia 11/8/2020 

às 13:30horas (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se 

constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a 

partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do 

Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004158-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

HELANE TAVARES DO NASCIMENTO LELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 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

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001827-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)

V. P. D. L. (REQUERIDO)

W. P. (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 Vistos, Trata-se de Ação de Inventário proposta por LUCAS 

EDUARDO DOS SANTOS LAURIANO, representado por sua genitora, 

LUCIENE DOS SANTOS, acerca dos bens deixados por VALTAIR 

LAURIANO, falecido em 24 de junho de 2018. Conforme se verifica na 

Certidão de Óbito juntado no documento de ID n. 18918240, bem como 

informações contidas n documento de ID n. 18289978, o “De cujus” residia 

e faleceu na comarca de Cuiabá. Considerando o preceituado pelo artigo 

48 do Código de Processo Civil, declino de minha competência para decidir 

o feito, determinando a remessa dos autos ao juízo de uma das Varas de 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004437-83.2020.8.11.0002
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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)

 

PJE n. 1004437-83.2020.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar a diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do ato deprecado.

Manifestação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008910-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO GONCALO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PORTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Ciente.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005364-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DONIZETE DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARIA MENDES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005364-54.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALQUIRIA DONIZETE DA SILVA GARCIA REU: EDISON 

MARIA MENDES DE SOUZA Vistos... Colhido o depoimento das partes, dou 

por encerrada a instrução. Concedo o prazo de 15 dias para a parte 

requerida manifestar acerca dos cálculos apresentados pela autora. Após 

conclusos para sentença. VÁRZEA GRANDE, 13 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente por) Ester Belem Nunes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005285-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO RIBEIRO LAGO OAB - 917.242.871-68 (REPRESENTANTE)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. M. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005285-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO RIBEIRO LAGO OAB - 917.242.871-68 (REPRESENTANTE)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. M. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002511-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA RITA DA COSTA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002511-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA RITA DA COSTA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002773-90.2019.8.11.0086

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

DARCI FLORES OAB - 176.666.199-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JULIANO FLORES (LITISCONSORTE)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (LITISCONSORTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002773-90.2019.8.11.0086. 

REPRESENTANTE: DARCI FLORES LITISCONSORTE: MARCIO JULIANO 

FLORES, MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos... Em melhor análise dos autos, observo que no Id. 26967207 o juízo 

do 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum determinou a redistribuição do 

feito para a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca. 

Erroneamente foi direcionado a este juízo (Id. 28090261). Ao verificar a 

inicial o feito constatei o endereçamento ao Juizado Especial Cível e 

Criminal de Nova Mutum, quando o feito já estava em trâmite e com decisão 

declinando da competência para a 1ª de Fazenda desta Comarca. Diante 

disso, evidenciado o erro, altero ex officio a decisão de Id. 28768120 para 

determinar que o feito seja redistribuído para a 1ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme já consignado alhures. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002523-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERY LILLIAM DE OLIVEIRA AMARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT9833-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002523-23.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MERY LILLIAM DE OLIVEIRA AMARO REU: UNIAO 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos... Colhido o depoimento das partes 

e de três testemunhas dou como encerrada a instrução. Ofertado as 

partes a oportunidade para oferecerem memoriais as mesmas o fazem de 

forma escrita pelo que concedo o prazo de 15 ( quinze) dias para tal. 

Outrossim desde já oportunizo a parte requerida, no prazo de 15 dias a 

falar acerca da juntada das imagens juntado pelo requerente sob pena de 

preclusão. Após a juntada dos memorias conclusos para sentença. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente por) 

Ester Belem Nunes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002998-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON TAVARES DA SILVA (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002998-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON TAVARES DA SILVA (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES CLOZARA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES CLOZARA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000966-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE HUMBERTO CULPI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000966-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE HUMBERTO CULPI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003287-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINO RAMOS VIANA (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000400-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINO RAMOS VIANA (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000174-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000174-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004550-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILTON FREITAS DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004550-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILTON FREITAS DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004234-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004234-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004213-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICAEL DOS ANJOS COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP (REU)

LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO LUIS ALVES OAB - SP187195 (ADVOGADO(A))

ANDREA PIRES DE MORAES OAB - SP176811 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004213-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICAEL DOS ANJOS COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP (REU)

LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO LUIS ALVES OAB - SP187195 (ADVOGADO(A))

ANDREA PIRES DE MORAES OAB - SP176811 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004679-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO OAB - MT20149-O 

(ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740-O 

(ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004679-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO OAB - MT20149-O 

(ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740-O 

(ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO D0S AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013076-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE SERAFIM BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi tempestiva. IMPULSIONO estes autos para 

intimar a parte autora para impugnar a contestação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005412-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C MARCIANO - ME (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

VIVIAN MEIRA AVILA MORAES OAB - MG81751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005412-13.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: NILSON NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: A C MARCIANO 

- ME, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos... 

Ainda não citada a corré AC Marciano–ME, realizei buscas de seu 

endereço e seu sócio nas ferramentas Infoseg e TRE/SIEL, conforme 

documentos anexos. Designo a audiência de conciliação para 30.03.2020, 

às 09:00h. Cite-se a corré, na pessoa de seu sócio, Ayrton Castro 

Marciano, mediante cartas com aviso de recebimento, nos seguintes 

endereços: 1) Quadra 08, n.° 05, Parque Cuiabá; e 2) Rua K3 (ou A3), n.° 

19, Quadra 09, Parque Cuiabá, CEP 78.095-310. As partes deverão 

comparecer na audiência pessoalmente ou mediante preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem como, acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos (NCPC, §9º e 10, art. 334). 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. Indefiro o pedido de suspensão de emissão de notas, por 

entender teratológico e sem qualquer amparo legal, além do que foge ao 

âmbito desta demanda. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002986-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO NERILLO (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

CELSO FIRMO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pela perita e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 31 de março de 2020, às 13:30 horas, no consultório 

Dra Michele Taques Pereira Baçan, no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002986-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO NERILLO (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

CELSO FIRMO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pela perita e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 31 de março de 2020, às 13:30 horas, no consultório 

Dra Michele Taques Pereira Baçan, no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002986-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO NERILLO (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

CELSO FIRMO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pela perita e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 31 de março de 2020, às 13:30 horas, no consultório 

Dra Michele Taques Pereira Baçan, no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002986-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO NERILLO (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

CELSO FIRMO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pela perita e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 31 de março de 2020, às 13:30 horas, no consultório 

Dra Michele Taques Pereira Baçan, no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005940-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES (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:

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

 

Conforme agendado pela perita e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 31 de março de 2020, às 13:30 horas, no consultório 

Dra Michele Taques Pereira Baçan, no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005940-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES (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:

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

 

Conforme agendado pela perita e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 31 de março de 2020, às 13:30 horas, no consultório 

Dra Michele Taques Pereira Baçan, no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005940-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES (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:

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

 

Conforme agendado pela perita e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 24 de março de 2020, às 13:30 horas, no consultório 

Dra Michele Taques Pereira Baçan, no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005940-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES (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:

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

 

Conforme agendado pela perita e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 24 de março de 2020, às 13:30 horas, no consultório 

Dra Michele Taques Pereira Baçan, no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004852-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA KEZIA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANIELLY GONCALINA LEITE OAB - MT0014433A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004852-71.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE REU: KATIA KEZIA DE 

OLIVEIRA Vistos... Por não verificar a possibilidade 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 melhor posse, se houve 

esbulho pelos réus, se a área em litígio é ou não ocupada pelos réus, bem 

como, as benfeitorias. Para tanto, a prova do alegado esbulho caberá aos 

autores. Intimadas as partes para indicarem as provas, somente a parte 

autora manifestou-se pela oitiva de testemunhas, o que desde já defiro. 

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 24/03/2020, às 14:00 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004949-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

RUTH NADIR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ALAIDE NELSI SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS OZEIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004949-66.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALAIDE NELSI SILVA GONCALVES, RUTH NADIR DA SILVA 

SOUZA, ALZIRA MARIA DE SOUZA REQUERIDO: IZAIAS OZEIAS 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
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004653-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004653-44.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: RICARDO SANTOS MOTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e 

Sucessões dessa Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído, nos termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004691-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA EMANUELLY MARQUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELE APOSTOLO DE FREITAS OAB - 056.935.901-51 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE SOARES MARQUES MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004691-56.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: JULIA EMANUELLY MARQUES DE FREITAS 

REPRESENTANTE: ADRIELE APOSTOLO DE FREITAS REQUERIDO: DIONE 

SOARES MARQUES MENDES Vistos... Em se tratando de Carta Precatória 

- ANULAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE NASCIMENTO, cuja natureza é das 

Varas de Família, necessário se faz o encaminhamento dos autos ao juízo 

competente. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em de 

umas das Vara de Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004943-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO MUTUO DOS MÉDICOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004943-59.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO MUTUO DOS 

MÉDICOS REQUERIDO: IVANIA SILVA SOUSA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001804-70.2018.8.11.0002

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:

GILSON DOS SANTOS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001804-70.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A REU: GILSON DOS 

SANTOS - ME 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. Postergo 

a análise das preliminares por entender que se confundem com o mérito. 

Desde já, delimito que a prova deverá versar sobre o suposto 

descumprimento contratual pelos réus, bem como os alegados prejuízos 

sofridos pelo autor, tais como danos materiais. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. Para 

tanto, além da prova documental, determino a produção de prova 

testemunhal. 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 24/06/2020, às 17:00 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). Consigno também, 

que as partes podem, no prazo de cinco dias, pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, nos termos do art. 357, § 1º. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão 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 DECISÃO Processo: 1000903-34.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MICHELE MORAIS PINTO REU: VIVO 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 29196030- Pág. 1, 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 13:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 
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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) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004080-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR NAZARIO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS OAB - SC13356-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004080-11.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ITAMAR NAZARIO DA ROSA REU: JOAO JOSE FERREIRA 

NETO - ME Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE proposta por ITAMAR NAZÁRIO DA ROSA, 

qualificado nos autos em face de FONTES PROMOTORA DE CRÉDITO 

(JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO – ME), também qualificado, que, em síntese, 

informa e pleiteia o seguinte: Extrai se do caderno processual que o autor 

contraiu empréstimo consignado com a requerida, no ano de 2015, “Banco 

Bom Sucesso”. Afirma que ao analisar seu contracheque, teve a indigna 

surpresa de constatar que foram feitos diversos descontos por ocasião 

de novos empréstimos que não reconhece. Alega que os valores são R$ 

953,15 e outro de R$ 424,08 respectivamente, alega ainda que tentou 

resolver administrativamente com a requerida sendo esta última afirmado 

que os empréstimos ora debatido neste feito fora autorizado pelo Sr. Paulo 

que tem acesso a todos os documentos do requerente. Salienta por último 

que a ocorrência fora registrada na 1º Delegacia de Polícia Judiciária Civil 

de Cuiabá –MT. Ao final requer seja concedido a tutela antecipada para 

determinar que a empresa Fontes Promotora de Crédito suspenda os 

valores descontados indevidamente da conta do requerente, inversão do 

ônus da prova, a citação da requerida, a procedência dos pedidos, as 

benesses da gratuidade da justiça, requer ainda seja arbitrado valor 

referente a indenização por dano moral. Com a peça inicial o autor juntou, 

o extrato de empréstimo comprovando os descontos alegados, 

procuração, comprovante endereço, holerite e documentos pessoais. 

Recebi a petição inicial e deferi a tutela conforme requerida. Designei a 

audiência de conciliação bem como a citação do requerido. Devidamente 

citada a requerida, protocolizou tempestivamente sua peça de defesa, 

alega que o autor nunca procurou a requerida no afã de tentar resolver a 

presente celeuma. Alega a requerida que a prova maior é que o 

empréstimo fora depositado na conta do autor, afirma que não há o que se 

falar em indenização por dano moral. Requer ao final seja reconhecida a 

inexistência de irregularidade contratual a ensejar a sua nulidade, requer 

ainda a produção de todas as provas em direito admitidas. Com a sua 

peça de defesa a requerida não juntou documentos. Por ocasião da 

contestação a parte autora apresentou sua impugnação a contestação, 

requer o prosseguimento da ação, bem como a total procedência dos 

pedidos elencados na peça inicial. 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. O réu não trouxe cópia do contrato devidamente 

assinado pela autora, eventual gravação de áudio do autor, comprovante 

de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação ou qualquer 

outro elemento de prova que me pudesse concluir que foi o autor quem de 

fato contratou e utilizou os serviços. 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 que levou o autor a procurar 

a justiça. 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 
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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. DO 

DANO MORAL A reparação por dano moral decorre da inclusão indevida 

do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, portanto, 

presumido o dano, o que dos autos nãos e vislumbra que o autor apontou 

que seu nome fora lançado indevidamente no rol dos maus pagadores. Em 

conceituada monografia, disserta Wilson Melo da Silva a respeito do tema. 

Leia-se: “Danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao econômico. 

Jamais afetam o patrimônio material, como o salienta Demogue. E para que 

facilmente os reconheçamos, basta que se atente, não para o bem sobre 

que incidiram, mas, sobretudo, para a natureza do prejuízo final. Seu 

elemento característico é a dor, tomado o termo em seu sentido amplo, 

abrangendo tanto os sofrimentos meramente físicos quando os morais 

propriamente ditos. Danos morais, pois, seriam, exemplificadamente, os 

decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, 

às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à 

liberdade, à vida, à integridade corporal” (O Dano Moral e sua Reparação, 

Rio de Janeiro, Forense, 3a ed., 1997, p.1-2). O direito não ordena a 

reparação de qualquer dor, mas daquela decorrente da privação de um 

bem jurídico, sobre o qual a vítima ou o lesado teria reconhecido. É 

evidente que o mais comum dos homens, diante de tal situação, 

sentir-se-ia humilhado, contrariado e, até mesmo, indignado com a violação 

de seu direito, ao ver-se notificado como devedor de título já devidamente 

pago, ou como no caso dos autos, demandar a requerida por dívida não 

existente. Antônio Jeová Santos, na sua obra Dano Moral Indenizável, São 

Paulo, Lejus, 1999, 2a ed., p. 56, disserta sobre o tema dizendo que seria 

escandaloso que alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum 

tipo de sanção; não pagasse pelo dano inferido. Ressalte-se, que a 

Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no 

garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5O, X). DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO O valor pecuniário da indenização a ser fixado deve 

considerar o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade 

econômica da parte pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para 

o causador do dano. Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se 

realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora. Certo é que 

sim, pois o fato do réu continuar a procedendo com as cobranças 

indevidas, e presumivelmente negar-se a resolver a situação 

administrativamente, leva-me a crer com certeza que obrou em má-fé e 

danos fez causar à parte autora, de ordem material e emocional, aliás, a 

propósito: INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA COBRANÇA FUNDADA EM SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS PELO 

CONSUMIDOR FATURAS EMITIDAS APÓS A DESAPROPRIAÇÃO DO 

IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL 

CARACTERIZADO – Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : 

APL 01822931720098260100 SP 0182293-17.2009.8.26.0100 É dever do 

fornecedor zelar pela veracidade e correção dos débitos que registra, 

devendo adotar todas as medidas cabíveis para evitar a ocorrência de 

cobranças por serviços não utilizados. Dessa forma evita constrições 

indevidas, que acarretam danos desnecessários ao consumidor, 

observando os princípios da segurança e boa-fé que regem as relações 

de consumo. Isto por que: Os fornecedores respondem pelos danos 

causados pela prestação dos seus serviços ou produtos defeituosos, 

ainda quando decorrentes de fraude praticada por terceiros, já que 

assumem em sua atividade empresarial o risco do negócio. Para tanto: 

Vejamos a lição de Carlos Alberto Bittar: “Havendo dano, produzido 

injustamente na esfera alheia, surge a necessidade de reparação, como 

imposição natural da vida em sociedade e, exatamente, para a sua própria 

existência e o desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente 

personalizado. É que investidas ilícitas ou antijurídicas ou circuito de bens 

ou de valores alheios perturbam o fluxo tranquilo das relações sociais, 

exigindo, em contraponto, as reações que o Direito engendra e formula 

para a restauração do equilíbrio rompido”. (Carlos Alberto Bittar) 

Indubitavelmente, a cobrança de valores não convencionados pelo autor, 

gera angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado 

de insegurança nas relações contratuais. Rotineiramente, aportam neste 

juízo casos de denúncia de contratações fraudulentas em empresas, 

instituições financeiras e concessionárias de serviço público que, sem o 

devido controle, firmam contratos com falsários e descontos inusitados, 

não autorizados pela parte. No caso em tela, sendo a contratação objeto 

de fraude com os documentos da parte autora, apresentados por outra 

pessoa, não a isenta de culpa, pois agiria, então, com negligência. 

Observando que aqui nestes autos não se trata de lançamento indevido, 

ou seja, não estamos diante de inscrição indevida nas famigeradas e 

temidas entidades protetoras de crédito, mas estamos diante de uma 

cobrança indevida, por uma contratação fraudulenta em que a requerida 

não fora capaz de provar que a contratação fora devida. No mais, a 

requerida não juntou como dito alhures contrato assinado, mas se ateve 

apenas em argumentar que danos não causou ao autor. DOS DANOS 

MATERIAIS E, neste tempo vislumbro a má fé da requerida em proceder 

com o desconto dos valores dos proventos recebidos a título de 

pensão/aposentadoria do requerente, o que autoriza, no entanto, a 

condenação em devolver os valores pelo dobro daqueles valores pagos. 

Entendo pelo deferimento no que tange tal pedido. Pleiteia a autora a 

repetição de indébito em dobro do valor cobrado indevidamente de sua 

conta. O art. 42, do CDC[1], é claro ao dispor que a restituição em dobro é 

devida. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Como se sabe, a restituição 

de que trata o artigo supracitado deve ser interpretada a favorecer o 

consumidor, que foi cobrado indevidamente e agiu no decorrer do feito 

com boa-fé, sempre buscando a quitação da dívida para solução da 

controvérsia. Com base em tal dispositivo, basta que haja a cobrança fora 

do limite contratado para que o consumidor tenha direito à devolução em 

dobro do excesso. Sobre o ponto, precedente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - 

ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ - 

IRRELEVÂNCIA - CULPA COMPROVADA. 1. A jurisprudência do STJ tem 

firmado o entendimento de que a devolução em dobro dos valores 

indevidamente cobrados dos usuários de serviços públicos essenciais 

dispensa a prova da existência de má-fé. Precedentes. 2. Hipótese em 

que a culpa da concessionária restou comprovada em processo 

administrativo instaurado pela Comissão de Serviços Públicos de Energia, 

que cancelou o débito e determinou a imediata devolução dos valores 

pagos pelo consumidor. 3. Recurso especial provido. (REsp 964.455/SP, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, 

DJe 21/08/2009) No mais... O puro direito civil já afirma que aquele que 

causar dano a outrem é obrigada a indenizá-lo, a não ser que exclua a 

sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano 

causado, devidamente corrigido. “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 contrato inserido no ID nº 7968210 nos valores 

de R$ 953,15 e R$ 424,08 respectivamente. CONDENO a ré a proceder a 

devolução dos valores descontados em seu holerite pelo dobro conforme 

artigo 42, parágrafo único do CDC, devidamente acrescidos de juros e 

correção monetária; CONDENO a ré 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[2]), e correção monetária pelo INPC/IBGE 

desde a fixação (Súmula 362, do STJ[3]), considerando que a relação aqui 

discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 

20% (vinte 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 (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito [1] Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 
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monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. [2] Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual. [3] A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015657-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1015657-15.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO REQUERIDO: 

JOSE RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 

28767094. Em consequência, redesigno o ato conciliatório para o dia 14 de 

maio de 2020, às 13h40min, devendo ser expedido mandado de 

citação/intimação à patê requerida, observando o endereço destacado no 

referido pedido. A diligência encontra-se depositada nos autos (Id. 

28767095). Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 13 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1011510-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ADRIANO GARCIA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SERGIO PIMENTEL OAB - MS10543 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OTAVIANO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011510-43.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): SAULO ADRIANO GARCIA NEVES REU: ANTONIO OTAVIANO 

Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 28387645. Em assim sendo, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 2020, às 

14h00min, devendo ser expedido novo mandado para citação/intimação do 

requerido, fazendo constar o mesmo endereço indicado anteriormente. 

Deverá a Sra. Gestora Judiciária encaminhar juntamente com mandado o 

croqui do local (Id. 28387662), a fim de que o Sr. Oficial de Justiça tenha 

conhecimento de como chegar ao endereço do réu. Intime-se a parte 

autora a efetuar o recolhimento da diligência. Prazo: 10 dias. Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 13 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008657-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FLOSINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008657-61.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDSON FLOSINO DA COSTA REU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME Vistos etc. Redesigno o ato conciliatório para o dia 21 

de maio de 2020, às 08h40min, devendo a parte autora trazer endereço 

atualizado da parte requerida. Prazo: 10 dias. Com o endereço nos autos, 

expeça-se o necessário para citação/intimação à parte requerida, fazendo 

constar as advertências legais. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 

13 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009604-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZETH FERNANDES LEITE DO NASCIMENTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REYLOOK COSMETICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009604-18.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA ELIZETH FERNANDES LEITE DO NASCIMENTO MARTINS 

REU: REYLOOK COSMETICOS LTDA - ME Vistos etc. Diante do certificado 

no Id. 28960709, deverá a parte autora informar o endereço atualizado da 

parte requerida. Prazo: 10 dias. Sem prejuízo da determinação supra, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 

15h00min. Com o endereço nos autos, expeça-se o necessário para 

citação/intimação da parte requerida, fazendo constar as advertências 

legais. Intime- se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 13 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004739-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI ASSIS RAGNINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINALDO JOSE DA ROSA OAB - MT0013036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA RAGNINI (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004739-15.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA proposta por JOACI 

ASSIS RAGNINI em desfavor de CARLA RAGNINI, pretendendo a proteção 

de sua posse sobre imóvel registrado sob a matrícula de n. 101.022 no 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, cuja área é de 

1.154,37m², tendo o autor fixado o valor da causa na importância de 

R$1.000,00 (mil reais). É cediço que o valor da causa deve corresponder 

ao conteúdo econômico da pretensão do autor, logo, faz-se imprescindível 

a correção do valor da causa e tratando-se de reivindicatória o valor da 

causa deve ser apurado de conformidade com o valor do imóvel. Nesse 

sentido, é a previsão do artigo 292, IV do Código de Processo Civil: “Art. 

292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: [...] IV – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o 

valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido”. De outra banda, 

verifica-se que o autor requer pelo benefício da justiça gratuita, contudo 

no que concerne aos parâmetros para a concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, é indispensável a demonstração da efetiva 

necessidade de que trata o caput do art. 98, do CPC. Conforme o disposto: 

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

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

lei”, fazendo jus, neste caso, ao benefício da assistência judiciária gratuita 

através de mera declaração de sua hipossuficiência, conforme previsto 

no §3º do artigo 98, do CPC. Contudo, em que pese o autor se qualificar 

como aposentado não comprovou tal condição, tampouco seus 

rendimentos, denota-se ainda que este declarou na escritura pública de 

doação com reserva de usufruto que possui outros bens e rendimentos 

que suprem sua manutenção (id.29187784 – Pág.2), bem assim, 

tratando-se o imóvel em discussão de extensa área com localização 

privilegiada não há como presumir a sua miserabilidade. Portanto, inexiste 
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nos autos dados que comprovem a sua renda, tampouco as despesas 

extraordinárias, que possam comprometer o sustento do autor, o que 

poderia demonstrar a impossibilidade em arcar com as despesas 

processuais. No entanto, segundo o Código de Processo Civil (artigos 98 à 

102): “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos” (artigo 99, §2º, do CPC). Registro ainda que, o Código de 

Processo Civil prevê a possibilidade do juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto e mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

requerente tiver de adiantar no curso do procedimento, nos termos do art. 

98, §6º, CPC e artigo 468, §6º, da CNGC. Sendo assim, DETERMINO a 

intimação da parte autora para emendar à inicial e adequar o valor da 

causa, observando o valor do bem reivindicado, nos termos supracitados, 

bem assim comprove sua situação financeira precária, OU, conforme for o 

caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 290, NCPC c/c 456, §1º, da CNGC). Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande-MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005930-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARBOZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

claysson wellington moreira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-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 Promovo intimação a parte autora para que 

manifeste-se acerca de certidão negativa do Oficial de Justiça de ID. 

29238876, no prazo de 05 dias. VÁRZEA GRANDE, 14 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: 1001422-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRADE BARBOSA (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 Promovo intimação a parte autora para se 

manifestar acerca de Certidão Negativa do Oficial de Justiça acostada nos 

autos, no prazo de 05 dias. VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002683-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002683-09.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA REU: FEDERACAO DOS 

TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO proposta por GABRIEL ELIAS DA 

SILVEIRA em desfavor de FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FETAGRI/MT, em 

síntese, a parte autora afirma ser legítimo possuidor de uma área 

localizada na Avenida conhecida como do Capão Grande, a qual é vizinha 

a imóvel de sua propriedade e que vem exercendo a posse sobre esta 

área vizinha desde a aquisição de seu lote. Afirma que, na referida área 

construiu benfeitorias e ali possui pomar, pasto, hortaliças e criação de 

galinhas, pato, peru e vacas, tendo inclusive feito o Cadastro Específico 

do INSS (CEI) registrando o local como Chácara Córrego Traíra, que, 

inclusive, construiu uma casa modesta no local para moradia do caseiro. 

Narra que, em 22 de janeiro do corrente ano pessoas que se identificaram 

como funcionários da requerida derrubaram palanques e cortaram cercas 

da área em discussão e que apenas com o comparecimento da polícia foi 

cessado o avanço da invasão, porém teme que a requerida volte a 

ameaçar sua posse. Liminarmente, pugna pela expedição de mandado 

proibitório para determinar que o requerido se abstenha de promover 

quaisquer atos que impliquem em turbação ou esbulho na área em 

discussão, sob pena de multa. No mérito, requer pela procedência da 

demanda com a confirmação da liminar e condenação dos réus em 

honorários e custas processuais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Tem-se que, para a concessão liminar da proteção possessória é 

necessária a presença dos requisitos enunciados no art. 561 da Lei 

Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação praticado pelo réu, o justo 

receio de ser esbulhada em sua posse, uma vez que o interdito é a ação 

apropriada àquele possuidor que se encontra ameaçado de perder a 

posse. No caso, os elementos de prova juntados aos autos permitem 

observar que de fato a parte autora é possuidora e do imóvel localizado 

na quadra Av. Capão Grande ou Frei Coimbra, paralelo com o Córrego 

Traíra, no Bairro Jardim Icaraí (documentos – Id. 28512615; id. 28512618 e 

id. 28512623). Outrossim, no que se refere a ameaça de turbação em sua 

posse, num juízo de cognição sumária, restou demonstrado nos autos 

pelas fotografias acostadas sob id. 28515288, 28516092 e 28516092, que 

prepostos da requerida vem ameaçando a posse do autor, haja vista 

terem supostamente derrubado cerca de divisa, bem assim no Boletim de 

Ocorrência registrado na data do fato consta a informação de que os 

suspeitos foram conduzidos pela Polícia Militar (id. 28516118 – Pág. 1-2), 

restando evidente o justo receio da parte autora em ser molestada na sua 

posse. Por fim, cumpre esclarecer que nesta fase de cognição sumária 

não se reclama prova cabal e perfeita, bastando que, dos elementos 

coligidos na inicial, deflua razoável convencimento quanto à necessidade 

da concessão da medida liminar, postulada initio litis. Ante o exposto, 

DEFIRO liminarmente a expedição de mandado proibitório (CPC, art. 567), 

ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), caso a parte ré transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a 

posse do requerente sobre o imóvel localizado na Av. Capão Grande ou 

Frei Coimbra, paralelo com o Córrego Traíra (id. 28512618 – Pág. 1). 

Expeça-se o mandado proibitório. Cite-se o réquerido, dos termos desta 

decisão, para que querendo apresente contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme parágrafo único do artigo 564 e 566 ambos do 

CPC, devendo constar ainda do mandado as advertências referentes à 

revelia. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1032737-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORTUME STEPHAN SOCIEDADE ANONIMA (AUTOR(A))

PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE PAINEIS EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1032737-69.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): CORTUME STEPHAN SOCIEDADE ANONIMA, PEDRO 

MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI REU: VARZEA GRANDE PAINEIS 

EIRELI Vistos etc. 1 - Nada obstante as partes entabularem acordo, nos 

termos do petitório acostado no Id. 29222556, verifico que também figura 

no polo ativo da presente demanda o Cortume Stephan Sociedade 

Anônima, contudo esta não se encontra inserida no ajuste. Desta feita, 

postergo a homologação do acordo, devendo ser intimada a parte autora 

para se pronunciar a respeito. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, presumir-se-á sua anuência tácita no que concerne a 

extinção total do feito. 2 – De outra banda, compulsando os autos, 

constata-se que o recibo de depósito de caução do Id. 26497014, não se 

encontra depositado na Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, salvo engano. Posto isso, deverá a Sra. Gestora Judiciária trazer 

aos autos extratos da Conta Única referente a este feito, a fim de verificar 

a veracidade do depósito. 3 – Intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 14 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016340-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1016340-52.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO REU: 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos 

etc. Pendente de apreciação o petitório acostado no Id. 27650771. 

Analisando a decisão inicial, onde fora concedida a tutela provisória de 

urgência (Id. 25974716), bem assim a Notificação efetivada pelo Ministério 

Público (Id. 25615163), entendo pertinente o pedido da parte autora, haja 

vista que lhe foi dado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

desocupação do imóvel, tendo mudado de residência em 30.10.2019. 

Oportuno que a parte requerida efetue o pagamento do aluguel a partir da 

data da desocupação, qual seja, desde o mês de novembro/2019. Em 

sendo assim, intime-se a parte requerida para que efetue o pagamento do 

aluguel referente ao mês de novembro/2019. Prazo: 5 dias. Por fim, advirto 

a douta advogada da parte autora para que tenha o cuidado de observar 

as regras para a digitalização dos documentos no Sistema PJE. Isso 

porque, o dito contrato juntado no Id. 29084946 encontra-se incompleto, 

não contendo a folha inicial e em total desordem, pelo que deverá 

proceder a respectiva juntada de forma adequada e correta. Prazo: 5 dias. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 14 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005971-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES JUNIOR DA COSTA CRUZ (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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005971-67.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ULISSES JUNIOR DA COSTA CRUZ REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por Ulisses Junior da Costa Cruz em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, pelos fatos e fundamentos exposto 

no Id. 26888100. Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os 

valores devidos (Id. 27796572). No Id. 28264566, o credor concordou com 

os valores depositados e requereu o levantamento do dinheiro. É o 

relatório necessário. Fundamento e decido. Verifica-se que a pretensão 

perseguida pela parte exequente foi satisfeita, cumprindo-se a obrigação 

oriunda dos presentes autos. Constato, portanto, que o objetivo da 

presente execução foi alcançado, qual seja, o adimplemento da obrigação. 

Ante o exposto, julgo extinta o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o respectivo alvará, nos termos requerido 

pelo exequente. Custas as expensas da parte requerida, conforme 

determinado na sentença. Transitada em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas legais. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 14 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002550-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008696-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-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))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006360-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IURY WENDELL DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo (retro), 

requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008318-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. O. D. S. (AUTOR(A))

JESSICA APARECIDA ORMOND PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

ENDREW OSVALDO MENEZES GARCIA OAB - MT22780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 1008318-73.2017.8.11.0002. AUTOR(A): V. 

G. O. D. S., JESSICA APARECIDA ORMOND PEREIRA REU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICA, por meio de seus patronos via DJE, para 

cumprimento do saldo remanescente, de acordo com o valor indicado no 

id. 29033992, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006086-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELI DA SILVA LEITE (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))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010567-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010567-60.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

NAIR MARIA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Compulsando 

os autos observo que a parte requerida ao realizar a juntada da 

contestação e documentos de ids. 18746166 a 18746150 inseriu restrição 

de sigilo apesar da demanda não se tratar de demanda tramitando em 

segredo de justiça. Ainda, verifico que a requerente ao ser intimada para 

apresentar impugnação a contestação não visualizou a defesa ofertada 

nos autos pela requerida, pois a restrição de sigilo apenas foi retirada por 

este juízo após a manifestação da requerente juntada no id. 21744800. 

Dessa forma, devolvo o prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/, 

para a autora oferecer impugnação. Após, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, intime-se novamente as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, para 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003322-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003322-95.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA EXECUTADO: NC ALIMENTOS 

LTDA - ME, WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR Vistos, Compulsando os 

autos observo que a parte exequente pugnou pela desconsideração da 

personalidade jurídica da parte executada (id. 29130293). Dessa forma, 

considerando que o referido pedido deverá ser formulado através de 

procedimento próprio, venha à parte autora adequar o seu pedido nos 

termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, salientado, ainda, que deverá 

recolher as custas relativas a distribuição do incidente, sob pena de 

cancelamento da distribuição do referido incidente (art. 1.228, § 2º, da 

CNGC). Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004819-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIVALDO ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004819-76.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

ADRIANA CRISTINA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BRIVALDO ALVES DE 
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BRITO Vistos, Devolva-se a presente missiva, em razão da perda do 

objeto. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005095-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY TEREZA DAMIAN (AUTOR(A))

FELIPPY WILLY DAS NEVES DAMIAN (AUTOR(A))

THAISSY UANNA DAS NEVES DAMIAN (AUTOR(A))

SANDRA REGINA DAMIAN (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DAMIAN (AUTOR(A))

DERLI CARLOS DAMIAN JUNIOR (AUTOR(A))

ELIZABETE MARIA DAMIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DE AMORIM (REU)

ILZA FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA (REU)

VANIA MARIA DE CAMPOS (REU)

ZEFERINO ANTUNES (REU)

JANE MARIA DA SILVA (REU)

ARLINDO LOURENÇO DA SILVA (REU)

MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO (REU)

ESPÓLIO DE BRIGIDA MARIA DE ALMEIDA (REU)

JACILDO PEREIRA DA SILVA (REU)

ESPÓLIO DE GONÇALO ALIPIO DE OLIVEIRA (REU)

CESARINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REU)

ADAO DE SOUZA PORTO (REU)

ESPÓLIO DE HIGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA PORTO (REU)

TEREZINHA DA SILVA PORTO (REU)

CECILIO PEREIRA (REU)

MARIA BALBINA CORREA (REU)

WELACIO EUSTACIO DE MAGALHÃES (REU)

LUIZA SILVANA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REU)

SWINTHEL JOACKIM LOPES PEREIRA (REU)

JOSEFINA FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA (REU)

ESPÓLIO DE FRANCISCA DE OLIVEIRA CORREA (REU)

ESPÓLIO DE OLIVA FRANCISCA DE OLIVEIRA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

ZEFERINO ANTUNES (CONFINANTES)

VANIA MARIA DE CAMPOS (CONFINANTES)

ERCY DE CAMPOS (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a parte autora descurou de juntar as guias correlatas aos 

pagamentos informados no ID 29074295, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar a parte em referência para que regularize a questão 

apontada, juntado as respectivas guias. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004730-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEODORO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (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: 1004730-53.2020.8.11.0002. AUTOR: 

PEDRO TEODORO DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 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 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que reúne melhores condições de comprovar as 

moviventações realizadas na conta individual do autor referente ao 

PASEP. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar 

tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão 

pela qual determino a inversão do ônus da prova. 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 29/04/2020, às 14:30h 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 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011801-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE SOBRINHO (AUTOR(A))

LILIANE DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

SANDRA SOBRINHO (AUTOR(A))

LEODINA BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZABETE VIEGAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011801-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE SOBRINHO (AUTOR(A))

LILIANE DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

SANDRA SOBRINHO (AUTOR(A))

LEODINA BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZABETE VIEGAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011801-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE SOBRINHO (AUTOR(A))

LILIANE DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

SANDRA SOBRINHO (AUTOR(A))

LEODINA BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZABETE VIEGAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006351-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006351-90.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA ANTONIA DE CAMPOS REU: BANCO SAFRA S-A 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 Banco Safra S-A, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento do saldo remanescente, de acordo 

com o valor indicado no id. 28978472, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012002-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARLUCIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

SONIA ELZA DA SILVA (AUTOR(A))

RENATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

GILSON MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012002-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARLUCIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

SONIA ELZA DA SILVA (AUTOR(A))

RENATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

GILSON MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008913-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA (REU)

DECIO BERTRAND SILVA THE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003505-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

SIRLEI DANTAS (CONFINANTES)

PAULO ROBERTO DA SILVA (CONFINANTES)

PEDRO FACIM BONATTO (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010359-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016145-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1016145-67.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN 

REQUERIDO: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada em virtude da 

parte requerida não ter sido citada, razão pela qual a parte autora 

requereu nova tentativa de citação no endereço indicado no id. 29148585. 

Dessa forma, diante da não citação da parte requerida, redesigno o ato 

para o dia 29/04/2020, às 15:30h 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. 29148585, consignando-se as deliberações contidas na decisão 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020205-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013000-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. M. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013000-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. M. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007354-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAIZA DOS SANTOS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002200-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETH APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 29177149.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005667-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REQUELME (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))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 18/03/2020, às 14h30, na Rua Barão de 

Melgaço, n. 2.754, Edifício Comercial Work Tower, 9ª Andar, Sala: 902, 

Bairro: Centro Sul, CEP: 78020-973, na cidade de Cuiabá/MT. (Dr. Marcos 

de Moraes Gomes, Telefone: (65) 9 9946-4649). Deverá o periciado levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003645-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VICENTE DE OLIVEIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426-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))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 18/03/2020, às 15h00, na Rua Barão de 

Melgaço, n. 2.754, Edifício Comercial Work Tower, 9ª Andar, Sala: 902, 

Bairro: Centro Sul, CEP: 78020-973, na cidade de Cuiabá/MT. (Dr. Marcos 
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de Moraes Gomes, Telefone: (65) 9 9946-4649). Deverá o periciado levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001036-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. CAVACA JUNIOR - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1001036-81.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 4.673,17 ESPÉCIE: 

[Adimplemento e Extinção, Anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOÃO PONCE DE ARRUDA, 678, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-376 

POLO PASSIVO: Nome: E. L. CAVACA JUNIOR - ME Endereço: RUA 

ANTÔNIO CARLOS MARTINS, 10, VILA PLANALTO, CAMPO GRANDE - MS 

- CEP: 79009-090 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Cobrança proposta por HOTEL 

DIPLOMATA PALACE - REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ n. 37.505.377/0001-02, 

com sede estabelecida a Avenida João Ponce de Arruda, nº 678, no 

município de Várzea Grande, CEP 78.110-376, neste ato representado por 

seu representante legal GUILHERME EDUARDO VERDUN, brasileiro, 

casado, empresário, inscrito no CPF nº 002.264.221-86 residente e 

domiciliado a Avenida João Ponce de Arruda, nº 678, no município de 

Várzea Grande, CEP 78.110-376 em desfavor de EL CAVACA JUNIOR - 

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

04.320.407/0001-57, com sede na Rua Antônio Carlos Martins, nº 10, 

Bairro Vila Planalto, CEP 79009-090, em Campo Grande/MS, em que a 

Requerente é uma pequena empresa familiar que atua no ramo hoteleiro, 

empresa esta administrada exclusivamente pelo filho do proprietário, Sr. 

Guilherme Eduardo. A Rede Empreendimentos Hoteleiro LTDA firmou um 

compromisso com a empresa El Cavaca Junior - ME, por meio do qual a 

Requerida reservava as hospedagens para as pessoas previamente 

autorizadas, pela Requerida, as quais eram faturadas e posteriormente 

encaminhadas para pagamento da mesma. Por sua vez, a El Cavaca 

Junior – ME, faria o pagamento na data combinada.Ocorre que a mesma 

não realizou os devidos pagamentos ficando inadimplente na quantia de 

R$2.816,37 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e sete 

centavos). Em observância ao pactuado entre as partes, a Requerente 

prestou os serviços, emitindo as respectivas notas fiscais. Dá-se a causa 

o valor de R$ 4.673,17 (quatro mil seiscentos e setenta e três reais e 

dezessete centavos). DECISÃO: Vistos. Em cumprimento à recomendação 

do CNJ para que, antes de determinar a citação por edital, os juízes 

brasileiros tentem confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do 

requerido, por meio dos convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário e 

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 e Sistema Bacenjud, sendo que o endereço localizado é o 

mesmo que já consta nos autos, conforme se observa dos extratos em 

anexos. Dessa forma, considerando que a parte requerida não foi 

localizada para ser citada nos endereços descritos nos autos, defiro o 

pedido de Id. 25536099 e ordeno seja o requerido citado por edital, este 

com prazo de 20 (vinte) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, 

não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já 

nomeio como Curador Especial o Núcleo de Pratica Jurídica da Faculdade 

FAUSB/Várzea Grande, que deverá ser regularmente intimado para 

patrocinar a defesa do requerido. 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 a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por fim, deixo de designar a audiência de conciliação diante da 

citação ficta ora deferida, o que tornaria o ato prejudicado, culminando no 

retardamento desnecessário da marcha processual. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. VÁRZEA GRANDE, 13 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO PREDIGER 

Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da 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 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002204-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. DE MELO-MINERACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT11347-O (ADVOGADO(A))

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002204-21.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

A. H. DE MELO-MINERACAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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 inépcia do pedido de danos morais A 

parte requerida alega que a requerente deixou de especificar o quantum 

pretendido a título de danos morais, em afronta ao disposto no art. 292, 

inciso V, do CPC, motivo pelo qual requereu o indeferimento no que diz 

respeito ao dano moral. Pois bem, de fato, em termos de novidade, quanto 

ao critério legal para a fixação do valor da causa, parece não haver 

dúvida de que a principal está contida no inciso V do art. 292 do Novo 

CPC, segundo o qual “na ação indenizatória, inclusive as fundadas em 

dano moral, o valor da causa deve ser o valor pretendido”. Assim, ao 

tornar o pedido de dano moral em espécie de pedido determinado, 

exige-se, do autor, a indicação do valor pretendido[1[1]] , não bastando 

apenas a formulação de pedido genérico, quando possível a sua 

mensuração. Nessa perspectiva, tenho que os fatos descritos da inicial 

permitem ao autor indicar o quantum indenizatório a que faz jus, sem 

maiores empecilhos, pois o caso concreto não pode ser entendido dentre 

aqueles que a mensuração seja impossível. Sobre o assunto transcrevo 

recente julgado nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO – 

INCLUSÃO DO DANO MORAL NO CÁLCULO – POSSIBILIDADE – VALOR 

ECONÔMICO REAL ALMEJADO PELO AUTOR – CUMULAÇÃO DOS 

PEDIDOS – APLICAÇÃO DO ART. 292, INCISOS V E VI DO NOVO CPC – 

RECURSO PROVIDO. 1. Com o Novo Código de Processo Civil em vigor, 

restou superado o antigo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

onde era permitida a formulação de pedido genérico da indenização por 

dano morais, que resultava no afastamento do pedido indenizatório do 

cálculo do valor da causa; o art. 292, inciso V, do Novo CPC esclareceu 

que até mesmo na ação indenizatória fundada em dano moral deverá o 

autor especificar o prejuízo que pretende ver ressarcido, permitindo, 

assim, a observância do real valor econômico almejado pelo autor para o 

cálculo do valor da causa. 2. Nos termos do art. 292, inciso VI, do Novo 

CPC, existindo pedidos cumulados, estes deverão ser conjuntamente 

observados para o cálculo do valor da causa.” (TJMT - AI 83154/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). Assim, foi 

determinada a parte autora que indicasse o valor pretendido a título de 

dano moral e processe com a devida regularização do valor atribuído à 

causa e eventual recolhimento de custas complementares (id. 21113821), 

porém a requerente nada manifestou no prazo estipulado. Dessa forma, 

acolho a inépcia quanto ao pedido de dano moral e tenho por prejudicada a 

análise do referido pedido, devendo a demanda prosseguir apenas em 

relação ao pedido de obrigação de fazer. Da inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor Quanto ao pedido de aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, certo é que este pode ser deferido para a pessoa 

jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, 

de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, 

o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor, 

senão vejamos: (...) Em suma, prevalece a regra geral de que a 

caracterização da condição de consumidor exige destinação final fática 

econômica do bem ou serviço, mas a presunção de vulnerabilidade do 

consumidor dá margem à incidência excepcional do CDC às atividades 

empresarias, que só serão privadas da proteção da lei consumerista 

quando comprovado, pelo fornecedor, a não vulnerabilidade do 

consumidor pessoa jurídica. (RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009). Na 

hipótese, constato que não resta evidenciado a relação de consumo entre 

as partes ou uma possível hipossuficiência técnica por parte da autora, 

uma vez que a autora trata-se de uma mineradora que utiliza a energia 

elétrica como insumo na sua cadeia de produção. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE 

REJEITADA – SUSPEITA DE VÍCIOS NA APURAÇÃO DO CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DO RECENTE AUMENTO DOS VALORES 

COBRADOS EM FATURAS – DEMONSTRAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, 

DE QUE HOUVE CRESCENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA 

EMPRESA/AUTORA – PEDIDO DE LIMINAR PARA PROIBIR SUSPENSÃO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBRANÇA DAS FATURAS 

INDEFERIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EMPRESA 

MINERADORA – UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA PARA FOMENTO DE 

SUA ATIVIDADE COMERCIAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO 

– INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (....). 3. A empresa 

Mineradora utiliza a energia elétrica como insumo, para fomento de sua 

atividade comercial, não sendo considerada, pois, usuária final, o que 

afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (TJMT - N.U 

0107575-31.2016.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 

30/06/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO - CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE -- 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO - § 3º DO ART. 63 DO CPC. 1. Não se 

aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor quando não há 

relação de consumo entre as partes. (...)” (TJ – MG – AI: 

10000160700449001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

24/11/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

30/11/2016) Portanto, afasto a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor no presente caso. Com efeito, não havendo outras 

preliminares a serem consideradas, tenho o processo como saneado. Dos 

pontos controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, 

fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se as instalações elétricas 

da parte requerente se encontram de acordo com requisitos técnicos 

exigidos para o consumo de energia elétrica que a empresa demanda; b) 

se as alegadas interrupções no fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da requerente ocorre em virtude de eventuais 

irregularidades em suas instalações e, c) o dever da requerida em 

fornecer energia elétrica de modo adequado a requerente. Das Provas 

Outrossim, ante a controvérsia instalada, defiro a produção de prova oral 

consistente na inquirição de testemunhas e prova pericial formulada pela 

parte requerida (Id. 17509276), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o 

engenheiro eletricista Dionizio Alves de Souza, que poderá ser encontrado 

na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, 

Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, e-mail: 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

nomeação. Intime-o para aceitar a nomeação, consignando que no prazo 

de 05 dias deverá informar o valor dos honorários que entende devido 

(art. 465, § 2º, inciso I, CPC). Apresentada a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para se manifestar sobre ela no prazo de 05 dias 

(art. 465, § 3º, CPC). Fixados os honorários, intime-se a parte requerida 

para depositar o seu valor integral (art. 95, caput, do CPC), liberando-se 

50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, CPC). Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 
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de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde 

logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

eventual designação de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo 

Civil Comentado – artigo por artigo. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 457

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008460-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA BRIGIDA CARDOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-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: 1008460-77.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CELINA BRIGIDA CARDOZO 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. 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: 1004530-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE ORNELAS MENEGUCI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SPERB DE PAOLA OAB - PR16015 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1004530-80.2019.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCIENE ORNELAS MENEGUCI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO MACHADO PEREIRA, DB - 

MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. Vistos, Compulsando, 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 impugnação a justiça gratuita As requeridas 

contestam a concessão do benefício da justiça gratuita deferido ao 

requerente, alegando que ele é trabalhador rural no município de 

Poconé/MT há mais de 09 (nove) anos, bem como é associado ao 

sindicato deste município desde 14/06/2011, onde labora no plantio de 

banana, mandioca, milho, cana-de-açúcar e outros cereais. Ainda, 

ressaltam que não restou demonstrada a alegada incapacidade financeira, 

razão pela qual requerem a revogação dos benefícios da justiça gratuita 

deferida em favor da parte autora. Com efeito, entendo que desmerece 

acolhimento o pedido elaborado para revogar a concessão do benefício de 

gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto a capacidade 

financeira do requerente recai sobre as requeridas, as quais não se 

desincumbiram de tal mister. Deste modo, não merece prosperar a 

pretensão das requeridas, até porque elas se limitaram a apresentar 

alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas. Ademais, já 

existe nos autos declaração de hipossuficiência do requerente, conforme 

se observa no id. 20287248, sendo certo que o documento possui 

presunção de veracidade, prevalecendo até prova em contrário, ônus do 

quais as requeridas não se desincumbiram. A esse propósito: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida ao requerente. Da inversão do ônus da prova A requerida DB 

MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. afirma que a juntada de exames com 

resultados distintos não faz prova da alegação do erro de análise, pois 

não é possível a comparação de exames realizados com amostras 

coletadas em datas distintas. Assim, ressalta que cabe ao autor a prova 

constitutiva de seu direito e o fato de ser uma relação de consumo não 

permite automaticamente a inversão do ônus da prova. Malgrado o teor 

dos fundamentos levantados pela parte requerida, não vislumbro qualquer 

mudança no cenário fático ou jurídico que possa alterar a convicção 

anteriormente formada na decisão de id. 20297308 que determinou a 

inversão do ônus da prova. Posto isso, mantenho a decisão objurgada 

pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Da culpa exclusiva do autor 

Aduz a requerida DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. que a parte autora 

não observou as exigências e orientações das normas que regulam o 

exame toxicológico, mesmo após ter sido orientado fazê-lo, motivo pelo 

qual afirma que os prejuízos que alega ter sofrido ocorreram por sua 

própria desídia. Dessa forma, requerer o acolhimento da preliminar de 

excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do autor, devendo o 

feito ser extinto com resolução do mérito. Pois bem, da análise dos autos 

verifico que alegada culpa exclusiva da vítima não se trata de uma 

questão que possa ser analisada como preliminar, uma vez que para a 
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sua análise mostra-se necessário verificar a extensão da eventual 

responsabilidade da requerida pelo suposto erro de resultado do exame 

toxicológico, motivo pela qual a presente alegação será analisada 

conjuntamente com o mérito. Da inexistência de ato ilícito O requerido 

INSTITUTO MACHADO PEREIRA – FEB SAÚDE alega que não possui 

responsabilidade para responder pela diferença nos resultados dos 

exames toxicológico realizado em laboratório diferente do seu, bem como 

ressalta que não há nenhuma declaração ou documento probatório que 

confirme o erro do laboratório do primeiro requerido, motivo pela qual 

pugna pela improcedência do pedido em virtude da ausência de 

comprovação do dano. Vejo novamente que a matéria aventada pelo 

requerido INSTITUTO MACHADO PEREIRA – FEB SAÚDE no tocante a 

ausência da dano indenizável é afeta ao próprio mérito da ação, pois 

conforme acima já mencionado, apenas com a instrução dos autos será 

possível averiguar houve o alegado erro de diagnóstico no exame 

realizado pelo requerente junto as requeridas. Assim, a análise das 

preliminares devem 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 a matéria alegada como preliminar trata-se 

inquestionavelmente do proprio 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 Chromatox (id. 20287255), abrange a mesma janela de 

detecção do exame realizado pelos requeridos. c) Se é possível ocorrer 

resultado/conclusão distintas entre o primeiro exame realizado pelas 

requeridas e o realizado no laboratório Chromatox (ids. 20287256 e 

20287255) d) Se os requeridos agiram 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 a produção da prova pericial postulada pelas requeridas 

(ids. 23349829 e 23705794), sendo que a prova pericial será realizada no 

material biológico que se encontra em posse da requerida DB MEDICINA 

DIAGNÓSTICA LTDA., pois entendo que se trata de prova imprescindível 

para o deslinde do feito. Indefiro o pedido de prova técnica simplificada 

postulado pela requerida DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., tendo em 

vista que a prova pericial acima deferida servirá para esclarecer os 

pontos controvertidos da demanda, não sendo necessária a inquirição de 

especialista sobre o tema. Ainda, indefiro que o exame seja realizado pela 

própria parte requerida DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., pois entendo 

prudente que o material seja analisado por um Laboratório nomeado por 

este juízo. Para tanto, nomeio como perito o Laboratório CEDIC CEDILAB, 

na pessoa do seu responsável técnico legal, localizado na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2.777 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-800, Telefone: (65) 

3319-3319, a qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

nomeação. Intime-a para manifestar quanto a aceitação ou não da 

nomeação, consignando que no prazo de 05 dias deverá informar o valor 

dos honorários que entende devido. Apresentada a proposta de 

honorários, intime-se a parte requerida para se manifestar sobre ela no 

prazo de 05 dias. Fixados os honorários, intimem-se as requeridas para 

depositarem o seu valor integral (art. 95, do CPC), liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistente técnico, 

no prazo de dez dias. Determino, também, que a parte requerida DB 

MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. proceda coma entrega do material 

biológico do autor que encontra-se em sua posse, no prazo de 15 (quinze) 

para a realização da perícia acima deferida. Instalada que seja a perícia, 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do laudo na Secretaria 

do Juízo. Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum 

de 05 (cinco) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após a intimação das partes 

quanto ao laudo apresentado (CPC - art. parágrafo único, 433, CPC). 

Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto as providências do artigo 

435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. A perícia deverá 

realizar o exame taxológico no material biológico do autor que se encontra 

na posse da requerida e esclarecer a este Juízo os pontos controvertidos 

acima estabelecido no item “A, B e C”. Com o aporte aos autos do 

respectivo laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

sucessivo de dez (10) dias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020312-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALMEIDA ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

DELVINA ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020312-30.2019.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação cominatória de obrigação de fazer e indenização por 

danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência” proposta por 

Dalva Almeida Espírito Santo e Delvina Almeida do Espírito Santo em face 

de GEAP – Autogestão em Saúde, sustentando, em síntese, que são 

beneficiárias do plano de saúde oferecido pela ré há vários anos, 

inclusive em razão da segunda requerente possuir Alzheimer e necessitar 

de atendimento domiciliar especializado. Aduzem que por problemas 

financeiros tiveram que realizar o parcelamento de algumas mensalidades, 

obtendo a informação de que o plano de saúde seria regularmente 

fornecido, contudo, foram surpreendidas ao tomar conhecimento acerca 

da sua exclusão do plano. Ressaltam possuírem idade avançada, motivo 

pelo qual não podem ficar sem o atendimento especializado, dependendo 

do serviço da requerida. Assim, requerem a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a ré restabeleça o Plano de Saúde GEAP em 

nome das requerentes, sob pena de multa. Juntaram documentos de ids. 

27608253 a 27608620. Determinada a emenda da inicial no id. 27613936, 

se manifestaram no id. 28969502. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Postergo a 

análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor para após a 

formação do contraditório, em razão da aparente possibilidade de 

incidência da demanda aos termos da Súmula 608 do STJ[1]. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do 

CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

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

processo. De entrada, constato que a relevância da fundamentação 

encontra-se consubstanciada nas cópias dos documentos pessoais das 

requerentes (Id. 27608253, 27608255), bem como pela cópia dos cartões 

de beneficiário (Id. 27608256), que demonstram a existência de vínculo e 

relação jurídica de consumo entre as partes. Outrossim, observo que as 

autoras firmaram parcelamento das mensalidades, conforme termo de id. 

28969505, estando, aparentemente, em dia com os pagamentos conforme 

comprovantes de ids. 27608277, 27608283, 27608595, 27608604. Ainda 

assim, denota-se que a parte requerida manteve o plano de saúde 

cancelado por suposta falta de pagamento, conforme se infere do 

protocolo de atendimento de id. 27608258. Ademais, não há nos autos 

prova inequívoca de notificação encaminhada pela requerida às autoras, 

em atendimento à exigência do inciso II, do parágrafo único do art. 13 da 

Lei 9656/98[2], o qual veda a suspensão ou a rescisão unilateral do 

contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade “desde que 

o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia 

de inadimplência”. De outro lado, claro está o perigo de dano decorrente 

do não restabelecimento do plano de saúde às autoras, as quais possuem 

idade já avançada e problemas de saúde, conforme ids. 27608253, 

27608255, 27608609, 27608613 e 27608616. A esse propósito, o 

colaciono o seguinte aresto proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE 

– CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO E POSTERIORMENTE 

CANCELADO – RESTABELECIMENTO DO PLANO - AUTORIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO – DIREITO A SAÚDE - LIMINAR CONCEDIDA – MULTA 
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MANTIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E 

RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A relação jurídica entre a operadora de plano de 

assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei nº 

9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. Mostra-se 

ilegítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem 

notificação prévia, nos moldes definidos na legislação de regência. O 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Consoante à 

jurisprudência e legislação não existe vedação legal da imposição de multa 

cominatória, sendo este, meio coercitivo de execução a estimular o 

cumprimento da obrigação no prazo assinalado. E, para que o ônus não 

venha a recair sobre o agravante, resta o cumprimento da determinação 

em prazo hábil determinado na decisão agravada. (N.U 

1009494-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) 

Ademais, a medida também se justifica diante dos bens jurídicos 

envolvidos, quer seja, interesse meramente econômico da requerida, de 

um lado, e o direito à saúde por parte das requerentes, de outro. Nestas 

condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a 

concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Posto isso, defiro 

a tutela de urgência pretendida e determino que a requerida restabeleça o 

plano de saúde das requerentes, nos termos contratados, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), limitada à 20 dias-multa, que fixo com fulcro no artigo 537, do 

Código de Processo Civil. No impulso, em que o desinteresse da parte 

autora na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29/04/2020, às 15h00 

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. Intimem-se as autoras pessoalmente, uma vez que representadas 

pela Defensoria Pública. No mesmo ato, 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 

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. Cumpra-se pelo oficial de justiça plantonista, em razão 

da urgência da medida, servindo a presente decisão como mandado. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por 

entidades de autogestão. [2] Dispõe sobre os planos e seguros privados 

de assistência à saúde.
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SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003010-51.2020.8.11.0002. Vistos. Silvane 

Cardinal Schneider ajuizou a presente “ação redibitória c/c indenização 

por danos morais e danos materiais c/c pedido de antecipação de tutela 

cautelar de urgência inaudita altera pars e initio litis” em desfavor de 

Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora 

Imobiliária Várzea Grande SPE Ltda., aduzindo, em síntese, que adquiriram 

das requeridas o imóvel n. 550, localizado no Condomínio Residencial 

Terra Nova, nesta comarca. No entanto, recentemente, foram realizadas 

vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de rachaduras e 

deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, tendo a 

Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatado que o problema 

estrutural dos imóveis é gravíssimo, decorrentes de falhas na construção 

do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo do 

aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, com solo inadequado 

para edificação e sem muro de arrimo, o que tem ocasionado séria 

instabilidade do local em determinada parte do terreno. Ressalta que a sua 

residência está localizada na faixa do terreno que está sob risco de 

colapso, e ainda que fora tentado acordo entre os moradores e as 

requeridas perante o PROCON-MT, contudo não obtiveram êxito. Assim, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para substituição do bem, a 

escolha da autora, em mesmo sistema construtivo e padrão habitacional 

ou que as requeridas sejam compelidas a custear o aluguel de um imóvel 

similar ao de sua titularidade, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), além do valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco 

reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para custear despesas com 

mudança e locomoção de pertences pessoais e IPTU a ser apurado para o 

ano de 2020 e seguintes até que se resolva a presente lide. Determinada a 

emenda da inicial no id. 28751278, manifestou-se no id. 29128893. É 

necessário. Decido. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos da Lei n.º 1.060/50, 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 terceira requerida à autora representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 

8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS 

MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica estabelecida entre as partes 

em um contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é 

de consumo, pois o comprador é destinatário final do produto oferecido 

pela construtora. (...) (TJDF - APC 20130110054020, 6ª Turma Cível, 

Relator José Divino de Oliveira, Publicado no DJE : 15/12/2015 ). 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 

as requeridas reúnem melhores condições de comprovar a origem dos 

alegados vícios construtivos. Deste modo, defiro a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Tutela de Urgência Trata-se de tutela de 

urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende 

da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. De entrada, a parte autora 

visa obrigar a requerida a substituir o imóvel “por enjeito da coisa e 

substituição do produto (casa), mediante os vícios ocultos e redibitórios 

apresentados, nos termos do art. 441 do Código Civil, bem como, a 

escolha disponível ao consumidor (autora) (...) em mesmo sistema 

construtivo e padrão habitacional a escolha da autora”, conforme item “a” 

da exordial. Contudo, a despeito da aparente probabilidade do direito 

decorrente dos vícios construtivos no imóvel de titularidade da autora, não 

ficou comprovado que a requerida possui imóvel similar disponível que 

possa ser entregue à autora. Ademais, certo que a substituição do imóvel 

por outro está atrelado a próprio demanda, mediante análise de eventual 

prova pericial a ser produzida nos autos, razão pela qual descabe o seu 

deferimento nesse momento processual. De outro lado, pretende a parte 
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autora que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de 

alugueis em residência similar a que reside atualmente, uma vez que o 

imóvel, adquirido das requeridas, apresenta vícios construtivos de 

extensa gravidade, tendo sido determinada a desocupação imediata do 

local pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Pois bem, 

analisando os autos verifico que os requisitos exigidos pelo ordenamento 

para deferimento do pedido de tutela de urgência estão presentes no caso 

em tela. A um, ressalto a demonstração da probabilidade do direito por 

meio da cópia da matrícula do imóvel, situado no Condomínio Residencial 

Terra Nova (id. 28666753), aliado aos laudos apresentados nos ids. 

28666743, especialmente o Relatório de Ocorrência n. 108/2019, em que a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil, assim concluiu: Em 

vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e 

fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de 

massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite 

com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em 

toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. 

Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de 

espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram 

verificadas também marcas de vazamento de água, causando 

preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com 

acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. 

(...) (id. 25707980) A dois, constatado o perigo de dano por meio do id. 

28666744, Ofício 104/COMPDEC/2019, de 29.10.2019, expedido pela 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, notificando o 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande I para que no prazo de 48 horas 

dê a ciência para todos os moradores de 54 unidades residenciais, dentre 

as quais está a da autora, a fim de que desocupem os imóveis 

imediatamente. Nessa toada, evidente que o imóvel de propriedade da 

autora, construído pelas requeridas, está apresentando sérios riscos de 

colapso, o que, inclusive, vêm sendo objeto de notícias na imprensa 

local[1], de onde ressai a necessidade imediata de desocupação. Assim 

sendo, a autora apresentou termo de audiência realizada perante o 

PROCON/MT, no qual foram ofertados pela requerida os valores de 

“custos de mudança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), auxílio 

moradia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensal aos moradores com casa 

sem ampliação e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal aos 

moradores com casas ampliadas, bem como a taxa condominial que 

atualmente está no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais)”, 

conforme id. 28666747. Destarte, reputo válida a referida proposta para 

pagamento dos valores pelas requeridas à parte autora, contudo, diante 

da inexistência de comprovação quanto à existência de ampliação no 

imóvel da autora, limito o valor do aluguel em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Por fim, não havendo evidências quanto ao valor cobrado pelo IPTU do 

imóvel, bem como diante da não indicação de tal encargo na oferta de 

acordo efetuada pela parte requerida, entendo pelo indeferimento de tal 

pedido. 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 a autora, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir 

da desocupação pela autora do imóvel n. 550 situado no Condomínio 

Residencial Terra Nova, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, 

bem como ao pagamento de custos de mudança no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) e taxa condominial mensal no valor de R$ 285,00 

(duzentos e oitenta e cinco reais), os quais deverão ser pagos 

diretamente à autora, que fica responsável a comprovar nos autos a 

destinação devida aos referidos valores, 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. No impulso, diante da 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29/04/2020, às 14h00 

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, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. No mesmo ato, 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 

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. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.vgnoticias.com.br/cidades/com-risco-de-desabar-moradores

- d e - 5 4 - c a s a s - d o - t e r r a - n o v a - t e r a o - q u e - d e s o c u p a r - l o c a l / 6 1 6 4 1 ; 

https://www.midianews.com.br/cotidiano/54-familias-terao-que-deixar-su

a s - c a s a s - e m - c o n d o m i n i o - d e - v g / 3 6 2 9 3 9 ; 

h t t p s : / / w w w . o l h a r d i r e t o . c o m . b r / n o t i c i a s / e x i b i r . a s p ?

id=463638&noticia=com-risco-de-desabamento-defesa-civil-notifica-morad

ores-para-sairem-de-condominio-imediatamente&edicao=1. Acesso em 

06.11.2019.
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002182-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE CORREA DE CERQUEIRA REU: EDERVALSSO DE TAL, EDER JOFRE 

DO NASCIMENTO, EDVALSON CARPEZ NASCIMENTO 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. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como 

sendo: a) se o autor emprestou o veículo Fiat Uno Mile Fire 1.0 Flex, Placa 

NPE1914 aos requeridos em 05/03/2016 e estes nunca lhe devolveram o 

bem, b) se ficaram configurados os danos moral e material pleiteados na 

petição inicial e a sua extensão. Diante da natureza da controvérsia, defiro 

a produção de prova oral requerida pela parte autora (id. 23953248), 

consistente na oitiva apenas de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC). Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/04/2020, às 15:30h. Desde já ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto as partes informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que 

foram arroladas pela Defensoria Pública (§ 4º, inciso IV, art. 455, CPC) no 

id. 12362350. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 
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OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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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. Vistos. Fatima 

Roberta Pereira ajuizou a presente “ação de despejo por falta de 

pagamento c/c cobrança de alugueres e acessórios da locação e pedido 

de tutela de urgência/evidência” em face de Paulo Ricardo Alves de 

Arruda Gubert, aduzindo que é proprietária e locadora do imóvel 

residencial localizado na Rua Itapuã, Quadra 15, Bloco A2, Apartamento 

302, nesta comarca, o qual foi locado ao requerido em 10/06/2019, pelo 

prazo de sete meses, pelo valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Contudo, salienta que o requerido deixou de pagar os alugueis, condomínio 

e energia por alguns meses, sem justificativa e, ainda, se recusa a 

devolver o imóvel. Assim, requer a concessão de liminar para determinar 

que o imóvel seja desocupado espontaneamente, sob pena de despejo. 

Determinada a emenda no Id. 29081102, manifestou-se no Id. 29226166. É 

a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda à inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. A requerente pretende o desfazimento do contrato de 

locação (Id. 29057969), bem como a desocupação liminar do imóvel 

locado, em decorrência da falta de pagamento dos alugueis e encargos 

locatícios vencidos. Pois bem. A Lei n°. 8.245/91 – Lei do Inquilinato prevê 

a desocupação liminar de imóvel, na ação de despejo, desde que se 

enquadre em alguma das situações previstas nos incisos do parágrafo 1º, 

do art. 59. No caso dos autos, observa-se tratar da hipótese contida no 

inciso IX, do referido artigo, in verbis: “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: IX - a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009).” De se constatar, 

portanto, que a desocupação liminar de imóvel locado poderá ser 

concedida, no caso de falta de pagamento, desde que demonstrados, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a falta de pagamento, no 

vencimento, dos aluguéis e encargos da locação; b) não estar o contrato 

de locação garantido por umas das modalidades de garantia do artigo 37 

da Lei do Inquilinato (fiança, caução, seguro de fiança locatícia ou cessão 

fiduciária de quotas de fundo de investimento); c) oferecimento de caução 

equivalente a 03 (três) meses de aluguel. 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. Com efeito, conforme 

entendimento do doutrinador Sylvio Capanema de Souza, “a mora do 

locatário, quanto ao pagamento de qualquer prestação pecuniária 

decorrente do contrato de locação, legitima o locador a propor a ação de 

despejo”[1]. Assim porque, como a hipótese versa de mora ex re, 

independe de prévia interpelação do locatário, restando configurada pelo 

simples vencimento do prazo para pagamento das obrigações pecuniárias 

previstas no contrato de locação, ainda assim, denota-se que a parte 

autora entrou em contato com o requerido via aplicativo de mensagens (id. 

29059292). De mais a mais, verifico que o contrato de locação que 

instrumentaliza a lide não foi subscrito por fiador, e tampouco institui 

caução, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de 

fundo de investimento (art. 37 da LI). Não havendo que se falar, portanto, 

em constituição de garantia. 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. 29226172). Diante destas 

considerações, e, estando presentes os requisitos autorizadores da 

medida liminar, nos termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei do 

Inquilinato, DEFIRO o pedido liminar formulado no item “2” da inicial, e, 

lavrado o respectivo termo de caução, determino seja o requerido intimado 

para no prazo de 15 (quinze) dias desocupar voluntariamente o imóvel 

locado, sob pena de despejo compulsório, observado que neste prazo 

poderá elidir a liminar de desocupação se, independentemente de cálculo, 

efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, 

na forma do inciso II, do art. 62. Intime-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 do autor 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 o requerido citado 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). Para a 

hipótese de purgação da mora, alegando a parte autora, em 15 (quinze) 

dias, que o depósito não é integral, justificando a diferença, venha o 

requerido complementar o depósito, em 10 (dez) dias, sob pena de 

prosseguir o pedido de rescisão pela diferença (art. 62, IV, 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] SOUZA, Sylvio Capanema de; A lei do Inquilinato Comentada; 7 

ed.; Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012; p. 276
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004696-78.2020.8.11.0002. Vistos, 

Frigopesca Piscicultura e Frigorifico Ltda. EPP propôs a presente ação 

revisional de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela 

de urgência em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, aduzindo, em síntese, ser titular da unidade consumidora de nº 

6/782678-7, e que a média mensal de seu consumo era de R$ 26.159,45 

(vinte e seis mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco 

centavos). No entanto, aduz que nas faturas referentes aos meses de 

julho e agosto de 2019 se deparou com a cobrança da tarifa de “Energia 

Reativa Excedente”, a qual jamais havia sido cobrada, considerando esta 

totalmente abusiva. Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência 

para que a requerida suspenda quaisquer cortes de energia no endereço 

da empresa Requerente, bem como para que se abstenha de incluir seu 

nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e que seja 

autorizada a consignação em juízo dos próximos pagamentos das faturas 

de energia elétrica, consubstanciando-se na média das seis últimas 

faturas, ao equivalente a R$ 26.159,45 (vinte e seis mil cento e cinquenta 

e nove reais e quarenta e cinco centavos). No mérito, requer a declaração 

de inexigibilidade do referido acréscimo e a condenação da requerida ao 
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pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando esta 

adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que retire o 

produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que caracteriza a 

teoria de interpretação finalista, conforme critérios estabelecidos pelo art. 

2º do CDC[1]. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o 

critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria 

finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à 

pessoa jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica 

ou econômica no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4º, I, do 

Código de Defesa do Consumidor[2]. Na hipótese, resta evidenciada a 

vulnerabilidade técnica da parte autora frente à concessionária requerida, 

uma vez que não detém conhecimentos sobre o serviço de energia 

elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente nas suas atividades de 

“criação em tanque, frigorífico e comércio de pescados” (Id. 29171384), 

caracterizando-se, pois, como consumidora. Deste modo, a requerida 

reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual inverto o ônus da 

prova. 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. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado 

pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento das faturas referentes aos meses de julho e agosto do 

ano de 2019, nos valores de R$ 41.310,99 (quarenta e um mil trezentos e 

dez reais e noventa e nove centavos) e R$ 38.859,36 (trinta e oito mil e 

oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), nas quais se 

infere a incidência da taxa “energia reativa exced. em KWh”, e destoam 

das demais cobranças, conforme documentos de Ids. 29171388 e 

29171389. Destarte, considerando a discussão dos referidos débitos, 

entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar 

para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de 

energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho 

que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de dano, pelo 

próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, bem este essencial à 

vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa humana. 

Igualmente, entendo que não deve a requerida proceder com a inclusão do 

nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Sobre mais, 

tratando-se de lide que tem por base a declaração de inexigibilidade de 

fatura, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Deste modo, 

considerando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

morosidade, tenho que o pedido de tutela deve ser deferido. No que 

concerne à autorização para que a requerente consigne em juízo os 

próximos pagamentos das faturas de energia elétrica, verifico que 

inexistem provas acerca da continuidade da cobrança da referida taxa 

após o mês de agosto de 2019 a justificar a necessidade de consignação 

dos valores que entende devido. Posto isso, defiro parcialmente o pedido 

de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da unidade consumidora 6/782678-7 em relação às 

faturas questionadas, ou que proceda com o seu restabelecimento, no 

caso de já ter suspendido, bem como para que se abstenha de incluir o 

nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

tão somente em relação à dívida ora questionada, consoante requerido na 

inicial, 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. Diante da manifestação de 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 29/04/2020, às 16:00h 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 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, se necessário, pelo oficial de justiça plantonista. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT - APELAÇÃO Nº 

137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), Data de Julgamento: 

19-03-2014. [2] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1003006-53.2016.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA GONÇALINA DE 

ARRUDA LEITE Vistos, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

propôs ação de ressarcimento em face de Maria Gonçalina de Arruda 

Leite, buscando o reembolso do valor pago nos reparos dos danos 

ocorridos no veículo segurado RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.0 16V 

HI-FLEX, Placa OBJ4225 Chassi 93YBSR7RHDJ660125 e Renavam 

535201907. Afirma a seguradora requerente que em 23/12/2013 o veículo 

segurado de propriedade da segurada Sra. Hellen Cristina Gomes Moya 

que se encontrava estacionado foi atingindo pelo veículo Chevrolet Prisma 

de propriedade da requerida ao efetuar uma manobra de conversão à 

esquerda. Ressalta que do acidente resultaram danos importantes, e que 

arcou com o pagamento no valor de R$ 9.650,00 (nove mil, seiscentos e 

cinquenta reais e dois centavos) para fins de conserto do veículo. Assim, 

em regressão vem cobrar da requerida o prejuízo experimentado 

devidamente atualizado no valor de e R$ 15.403,99 (quinze mil, 
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quatrocentos e três reais e noventa e nove centavos), resultado do 

acidente. A inicial veio acompanhada dos documentos de ids. 30177709 a 

3017831. Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 

15430163). A requerida apresentou contestou (id. 16255915), alegando 

preliminarmente a ocorrência da prescrição. No mérito afirma que a 

cobrança a título de restituição de contrato de seguro não pode 

ultrapassar o limite máximo da garantia fixada na apólice, bem como aduz 

que as alegações constantes no boletim de ocorrência que instruiu a inicial 

não fazem prova dos fatos, requerendo, por fim, a improcedência do 

pedido inicial. Instada a se manifestar, a seguradora autora apresentou 

impugnação (id. 19750465), momento em que refutou a contestação 

apresentada e ratificou “in totum” os termos da petição inicial. Na decisão 

de id. 23225285 o processo foi saneado, oportunidade em que foram 

fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova oral. Na 

audiência de instrução e julgamento não foi possível inquirir a testemunha 

Sr. João Evangelista Leite arrolada pela requerida em virtude do 

impedimento legal, sendo que as demais testemunhas arroladas nos autos 

não comparecem. Assim, a fase de instrução foi encerrada e as partes 

apresentaram alegações finais remissivas às provas dos autos (id. 

26171071). Os autos permaneceram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de ressarcimento proposta por Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Maria Gonçalina de 

Arruda Leite. Versa o presente feito sobre ação de regresso da 

seguradora requerente em face do causador do dano gerador de 

pagamento ao segurado, buscando a tutela jurisdicional conforme lhe 

garante a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal: “O segurador tem 

ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, 

até ao limite previsto no contrato de seguro.” A requerente juntou com a 

inicial as provas em que embasam seu pedido, quais sejam, Boletim de 

Ocorrência, apólice de seguro, notas fiscais e recibos de quitação (ids. 

3017732 a 3017755). Pois bem, é cediço que a contraprestação da 

garantia que a seguradora dá ao segurado é a sub-rogação nos seus 

direitos para responsabilizar o agente do ato ilícito. Assim, para a 

apuração da responsabilidade civil gerando a obrigação de reparação de 

danos morais e/ou materiais, cabe a quem alega provar o nexo causal que 

constituiu a obrigação indenizatória, ou seja, a relação de causalidade 

entre o dano e o comportamento do agente, sob pena de afastado esse 

pressuposto, não se conhecer dos demais elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil. Outrossim, é incontestável o dever de todo 

condutor de veículo dirigir com os cuidados indispensáveis à segurança 

do trânsito, atento à possibilidade de ocorrência de sinistros variados. 

Nesse caminho, a requerida em sua contestação recorre à tese de que o 

Boletim de Ocorrência não é documento hábil para fazer prova plena em 

garantia da procedência do alegado. Com efeito, analisando detidamente 

as provas constantes no processo, concluo que o acidente noticiado nos 

autos se deu por culpa exclusiva da requerida, em razão de sua desídia e 

imprudência, consubstanciada no desrespeito às normas regentes do 

trânsito brasileiro. Este entendimento esta pautado no fato de a requerida 

não ter mantido uma distância segura em relação ao veículo segurado, ou 

seja, sem avaliar prudentemente as condições de tráfego, provocando, 

assim, o acidente, conforme estabelece os arts. 28 e 29, inciso II, do 

Código de Trânsito Brasileiro, verbis: “Art. 28 . O condutor deverá, a todo 

momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. Art. 29. O trânsito de veículos nas 

vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) 

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal 

entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, 

considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da 

circulação, do veículo e as condições climáticas; (...)” Este entendimento 

esta pautado no fato de a requerida ter efetuado uma conversão à 

esquerda sem observar as cautelas necessárias e então colidir com o 

veículo segurado que se encontrava estacionado. Nessa linha de 

raciocínio, destaco o Boletim de Ocorrências: “A condutora de V01 ao 

efetuar a manobra de conversão à esquerda veio a colidir com V02 que 

se encontrava estacionado. A condutora do V01 foi a causadora do 

sinistro”. (id. 3017732) Sobre o valor probante do Boletim de Ocorrência, 

nossa jurisprudência é uníssona em informar que o mesmo possui 

presunção juris tantum, somente elidido por prova em contrário. Nesse 

sentido: “O Boletim de Ocorrência goza de presunção ‘juris tantum’ de 

veracidade, prevalecendo até prova em contrário”(STJ 3ª T. Resp., Rel 

Waldemar Zveiter, j. 5.11.90, RT 671/192 apud, Rui Stoco, Tratado de 

Responsabilidade Civil: responsabilidade civil e sua interpretação 

doutrinária e jurisprudencial – 2.ª ed., rev., atual e ampl. Do livro 

Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial – Doutrina e 

jurisprudência – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 710). 

“O Boletim de Ocorrência, conquanto originado de declarações unilaterais 

da condutora do veículo do autor, representa um primeiro indício da 

natureza da ocorrência, início de prova que não pode ser deixado de lado, 

o que ficou assentado em precedentes deste Tribunal, no EInfrs. 

527.503-0” (1º TACSP – 8ª C. – AP. 573.913-5 – Rel. Manoel Mattos –j. 

30.11.94) Nesse caminho, como as conclusões descritas no Boletim de 

Ocorrência não foram confrontadas por antiprova robusta, servem para 

estreitar a composição do conflito, haja vista, que a simples suscitação de 

dúvidas em torno de sua veracidade e autenticidade alegadas pela 

requerida não bastam para infirmá-lo. Alie-se a isso, oportunizada a 

produção de prova testemunhal, a testemunha arrolada pela requerida não 

pôde ser ouvida em juízo em virtude do impedimento legal (art. 447, § 2º, 

inciso I do CPC). Assim, estou convicto de que a requerida foi a 

responsável pelo acidente de transito objeto da lide, à vista de que as 

provas existentes nos autos demonstram que o seu veículo colidiu com o 

veículo da segurada ao realizar manobra de conversão à esquerda sem a 

devida diligência necessária na condução do seu veículo, razão porque 

nasce para a requerida o dever de arcar perante a autora com os valores 

daquilo que ela despendeu perante o seu segurado (Súmula 188 do STF). 

Outrossim, diferente do alegado pela autora o valor pago para realizar o 

conserto do veículo e promover a restituição ao beneficiário do seguro em 

condições de uso não se deu no importe de R$ 9.650,00 (nove mil, 

seiscentos e cinquenta reais e dois centavos), pois conforme se observa 

das notas fiscais devidamente discriminadas os serviços prestados 

juntados nos ids. 3017750 e 3017755 o montante pago foi de R$ 9.575,56 

(nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 

No tocante a atualização dos valores os juros de mora deverão ser no 

importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir 

da citação e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir do desembolso, nos termos da 

Súmula N.º 43, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Posto isso, julgo 

parcialmente procedente o pedido constante na petição inicial e condeno a 

requerida ao pagamento do valor de R$ 9.575,56 (nove mil quinhentos e 

setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em favor da 

requerente, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, na 

forma da fundamentação supra. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de 

tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono (CPC - § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo 

prazo previsto em lei, uma vez que lhe concedo os benefícios da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004549-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VINICIUS EVANGELISTA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004549-23.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: THIAGO 

VINICIUS EVANGELISTA DE MOURA Vistos, Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA. 

em desfavor THIAGO VINICIUS EVANGELISTA DE MOURA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. As partes compuseram acordo no id. 

28968619, e requereram a homologação da respectiva transação com a 

consequente extinção da execução tendo em vista o cumprimento integral 

do acordo. Após vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Outrossim, o processo é de ser extinto em virtude da 
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satisfação do crédito, uma vez que já houve o cumprimento do acordo 

encetado entre as partes, conforme noticiado nos autos (id. 2896818). 

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado no id. 28968619 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, nos termos do art. 924, inciso 

II, e art. 925, ambos do CPC. Custas remanescentes pelo executado e 

honorários advocatícios da forma como pactuado. Ainda, ressalto que 

procedi com a baixa das restrições de penhora e transferência do veículo 

descrito no id 28707992 através do sistema Renajud, conforme extrato em 

anexo. Trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

anotações necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1000929-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR CARLOS DE SOUZA (REU)

SILVANA VILLAS BOAS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350 do CPC, oferecer impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015764-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RAMOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO (REU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

SONIA REGINA ESTEVAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida id: 29244189

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000373-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DORTAS DE MATOS (REQUERIDO)

M D DE MATOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida id: 29245799

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008970-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BURGUES CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS E RODAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida id: 29245825.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006777-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CANDIDO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida id: 29246542 e da 

diligência do oficial de justiça id: 29115046

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Em que pese à urgência da medida e o extenso 

lapso de tempo decorrido, analisando detidamente os autos verifica-se 

que a parte autora limitou-se a formular pedido de tutela de urgência a fim 

de que o banco requerido proceda com a liberação de sua conta corrente 

a fim de depositar valores de cheques, bem como apresente os extratos 

de sua conta a fim de verificar o valor constante referente a poupança e 

ainda seja retirado seu nome do cadastro do CCF. Contudo no mérito, 

pugnou pela retirada de seu nome definitivamente do CCF, em virtude de 

ter sido supostamente impedida de depositar os valores constantes dos 

cheques, bem como a condenação em indenização por danos morais, o 

que não é suficiente para salvaguardar sua pretensão, uma vez que o 

pedido de tutela de urgência deve ter correspondência direta com os 

pedidos finais. Isso porque, descurou de formular pedido final, referente à 

obrigação de fazer a fim de confirmar a liminar pretendida, bem como 

deixou de esclarecer o interesse em manter ou não a sua conta corrente 

restabelecida em definitivo. Ressalte-se que o pedido antecipatório de uma 

tutela visa à satisfação imediata de um direito requerido em definitivo, 

razão pela qual há que existir uma correspondência direta entre a tutela 

jurídica requerida em definitivo na demanda e o pedido antecipatório de 

tutela, Com efeito, inexistindo formulação expressa do pedido final, se 

torna inviável a concessão de medida liminar que não seria concedida na 

sentença de eventual procedência do pedido. Dessa sorte, determino 

venha a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, formular e especificar em sendo o caso o pedido final de obrigação 

de fazer, correspondente com o pedido de tutela de urgência formulado, 

sanando ainda as irregularidades apontadas na presente, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Observa-se a necessidade 

de a parte autora regularizar a sua representação processual. Isso 

porque o art. 654 do Código Civil dispõe que a procuração particular 

possui validade apenas com a assinatura do outorgante, o que não se 

verifica na espécie, porquanto a parte autora se trata de pessoa 

analfabeta, consoante comprovante de hipossuficiência no Id. 13657325, 

razão porque o documento em questão deveria ser firmado por 

instrumento público. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS 

ANALFABETO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. Tratando-se de 

pessoa não alfabetizada, deve vir juntado nos autos, instrumento público 

de procuração. Não atendendo a parte tal determinação, mesmo após 

intimada para tanto, deve ser declarada a nulidade do processo, nos 

termos do art. 13, do CPC/73. DE OFÍCIO, DECRETARAM A NULIDADE DO 

PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70068246636, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 07/04/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

ANALFABETO. Conforme jurisprudência assentada nesta Corte, em se 
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tratando a parte litigante de pessoa analfabeta, deve a procuração 

outorgada por esta ser por instrumento público. HIPÓTESE DE NEGATIVA 

DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70061121067, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/08/2014). Assim, tratando-se 

de vício sanável, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, carreando aos autos 

procuração pública outorgando poderes ao causídico que subscreveu a 

petição inicial, sob pena de extinção do processo. (art. 76, §1º, I, do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004166-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Em que pese à urgência da medida pleiteada 

pela parte autora, verifica-se a necessidade de a parte autora sanar 

irregularidades quanto a legitimidade para compor o polo ativo da presente 

demanda. Isso porque, considerando o teor do art. 18 do CPC, ninguém 

poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado 

pelo ordenamento jurídico, determino, venha à parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, suprir a irregularidade acima constatada, esclarecendo 

se pretende realizar a inclusão de Jose Geraldo da Silva no polo ativo da 

lide, ou aportar aos autos procuração contendo poderes para tanto, 

atentando-se quanto a eventual necessidade de inclusão ou substituição 

do polo ativo, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004716-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA VAREA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SALOMAO DA SILVA - ME (REU)

RONALDO SALOMAO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque a autora não indica sua profissão na inicial, conforme 

disposto no art. 319, inciso II do CPC, e na procuração colacionada no Id. 

29179215 indica a profissão como sendo empresária, fato estes que 

colocam em dúvida a sua real situação financeira, havendo a necessidade 

de a parte autora comprovar a situação de hipossuficiente. Assim, 

determino venha à parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos 

autos documentos que efetivamente demonstrem sua hipossuficiência, em 

especial, que apontem seu real ganho financeiro mensal, ou, conforme for 

o caso, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006581-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

R. D. S. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Verifica-se dos autos que em sede de 

contestação a parte requerida alega preliminarmente a ilegitimidade ativa 

do presente feito, vez que as autoras não são as únicas beneficiárias do 

seguro contratado pelo falecido (Id. 18978033). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação requerendo a inclusão da Sra. Nádia Cristina 

da Silva no polo ativo da lide, aportando para tanto os seus documentos 

pessoais, contudo a procuração de Id. 19779045 se encontra 

desacompanhada de assinatura, outorgando poderes ao causídico para 

representá-la em juízo. Outrossim, logo em seguida as partes informaram 

nos autos a realização de acordo extrajudicial, requerendo sua 

homologação (Id. 24219444). Posto isso, deixo por ora de homologar o 

referido acordo e suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a parte autora aporte aos autos procuração devidamente 

assinada, sob pena de não homologação do acordo e prosseguimento dos 

atos processuais. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005148-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACIA APARECIDA SCHIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

OFERECER IMPUGNAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004633-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LESCANO DE MORAIS OAB - 809.774.301-97 (REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

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 a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da inversão do ônus da prova No tocante ao pedido de 

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 representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. PERDA DA CONEXÃO. 

APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS. 1. Aplicação do CDC: A relação 

entre as partes se trata de uma típica relação de consumo, a fazer incidir, 

inconteste, as normas do estatuto consumerista (CDC - Código do 
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Consumidor). APELO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70043867761, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz 

Barcellos Lima, Julgado em 25/07/2013). Outrossim, razão assiste à parte 

requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto 

no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos do atraso e demais 

entraves no voo, 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 24 de abril de 2020 às 11:00 horas, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004655-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES 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. 

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 Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora 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 24 de abril de 2020 às 11h30min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [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 (...)”.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003795-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ADRIANO PAVANELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DELUQUI BACCA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de cumprimento de decisão judicial 

transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas anotações. 

Assim, intime-se o devedor via mandado, para cumprimento da obrigação, 

de acordo com o valor indicado no Id. 20520890, 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 
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deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. 

Cumpra-se. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000915-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA CIPRIANO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Verifica-se dos autos que o Banco Bradesco e 

o Banco Bradesco Financiamentos S.A compareceram espontaneamente 

nos autos apresentando contestação alegando preliminarmente a 

retificação do polo passivo da ação, bem como informou que a ação de 

busca e apreensão de n.º 1000578-30.2018.8.11.0002 já transitou em 

julgado no ano de 2018, razão pela qual a liminar pretendida na inicial pela 

parte autora não merece prosperar. Assim, observa-se dos autos 

especialmente do contrato em questão, que o mesmo fora firmado com o 

Bradesco Financiamentos, contudo a parte autora indicou para compor o 

polo passivo o banco bradesco, havendo portanto a necessidade de a 

parte autora esclarecer o polo passivo da presente demanda. Desse 

modo, determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com a emenda da inicial, a fim de esclarecer o polo passivo da 

lide, sob pena as penalidades legais. Na mesma oportunidade, diante da 

notícia do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, de modo que 

se torna inviável a antecipação da tutela referente ao pedido de 

desistência, determino venha a parte autora em igual prazo especificar o 

pedido mediato da presente demanda, bem assim o pedido de confirmação 

em definitivo da tutela, em caso de antecipação dos seus efeitos, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003940-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSO VIEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE 1003940-69.2020.8.11.0002 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Alteração Contratual com Pedido de Danos Morais proposta por 

Edenildo Vieira Rodrigues em desfavor de Saga Seul Comércio de 

Veículos Peças e Serviços LTDA., todos devidamente qualificados nos 

autos. A parte autor requereu a desistência da ação (Id. 28947265). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de id. 

28947265 se trata de uma simples manifestação de desistência da lide, 

sendo que a parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC. 

Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Diante da desistência do 

prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo. P.I. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004306-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES (REQUERIDO)

VICENTE FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de embargos devedor proposta por 

Ademir Dias em desfavor de Vicente Fernandes da Silva e Genilza Lima do 

Carmo. Logo após a propositura da presente demanda, a parte autora 

aportou nos autos pedido de desistência da ação no Id. 29035776. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

29035776 se trata de uma simples manifestação de desistência da lide e, 

verificando-se que a parte requerida não foi citada, certo que 

desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo a desistência e 

extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora, 

cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à 

vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. (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: 1004572-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAMILO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004572-95.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ROBERTO CAMILO DE OLIVEIRA 

REU: MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência, proposta por Roberto Camilo de Oliveira em face do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Monte Verde, objetivando 

o agendamento de consulta com médico neurocirurgião especialista em 

coluna, bem como posterior cirurgia de artrodese de coluna, diante do 

diagnóstico de fratura de corpo vertebral de T12 com compressão medular 

e monoparesia crural (CID S22.0). Os autos foram remetidos ao Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: “a) O 

paciente tem indicação de tratamento cirúrgico. Não há tratamento 

substitutivo. b) O procedimento cirurgico é contemplado pelo SUS (tabela 

SIGTAP). c) Há no estado serviços hospitalares credenciados e de 

referencia para o tratamento solicitado. d) Quanto ao caráter do 

procedimento, se de urgência ou não; trata-se de cirurgia URGENTE, visto 

risco de perda de oportunidade de tratamento e sequelas definitivas. III – 

CONCLUSÃO Frente ao exposto, conclui-se que há indicação cirúrgica, 

que deve ser disponibilizada pelo SUS, em caráter urgente.”. Havendo 

risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de 

urgência de natureza antecipada, para determinar que, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, os Requeridos promovam o agendamento e a realização 

de consulta especializada em neurocirurgia com especialidade em cirurgia 

de coluna, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por 

providenciar o fornecimento da consulta em questão, observado o 

Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Ressalto que, 

tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto 

ao fornecimento do direito à saúde, a responsabilidade de transferência 

da parte até o local de realização da consulta fica atribuída ao Município de 

origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Quanto ao requerimento de realização de cirurgia de 
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artrodese de coluna, postergo, por ora, a análise do pedido de liminar para 

determinar que, após a realização da referida consulta especializada 

deferida nesta decisão, sejam juntados aos autos relatórios médicos e 

exames atualizados que atestem a necessidade da cirurgia pelo médico 

especialista. Após a juntada dos documentos médicos, voltem os autos 

conclusos para novo exame quanto ao pedido cirúrgico. Comunique(m)-se 

a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no 

prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência 

desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito ac

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006947-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKESON ANDRADE SILVERIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006947-95.2019.8.11.0037. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JACKESON 

ANDRADE SILVERIO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos, 

Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora, bem como prioridade 

de tramitação ao se tratar de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Jackeson Andrade Silverio em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e Município de Primavera do Leste, visando compelir os 

Requeridos a fornecerem o medicamento Entyvio 300mgs (Vedolizumabe), 

diante do diagnóstico de Doença de Crohn (CID 10 K50.1). Relatados, 

decido. A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento 

jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito 

perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC). 

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, verifico que a 

conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 1506/2019, aponta que: 

“Este fármaco não é assegurada no SUS, o SUS tem protocolo clinico 

estabelecido para doença de crohn, que inclui fármacos como mesalasina, 

infliximabe, azatioprina. Não consta nos autos se o autor fez uso dos 

fármacos preconizados no SUS, para justificar o uso de fármacos não 

assegurados. Foi analisado pela CONITEC e sua recomendação preliminar 

foi de não incorporação.”. Em ID nº 28834737, a parte autora juntou aos 

autos relatório médico pormenorizado que comprova a necessidade do 

uso do referido fármaco para total controle da doença, bem como a 

tentativa de tratamento fármacos assegurados pelo SUS, assim, 

esvazia-se qualquer discussão acerca do direito de fornecimento, já que a 

saúde, além de obrigação do Estado, é direito social e garantia imodificável 

do cidadão (Art. 196 da CF). Nesse sentido, 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, com relação ao medicamento solicitado, há, em 

cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC). Lado outro, o fato de 

tratar-se de medicamento não disponibilizado pelo SUS não pode constituir 

óbice ao exercício do direito subjetivo à saúde, “consequência 

indissociável do direito à vida” (RE 271.286/RS), máxime porque não 

demonstrado ser o caso de medicamento experimental ou sem registro no 

país, somenos que sua aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos 

cofres públicos. Outrossim, importa acentuar, no que tange à efetivação 

do direito à saúde, há competência comum de todos os entes da 

federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 quanto à 

responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios. Em face da 

responsabilidade solidária dos entes federados pelo implemento de ações 

e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, é facultado ao 

cidadão exigir a efetivação do direito (que lhe é assegurado 

constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em separado ou de 

forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir quais as atribuições 

concernentes à União, aos Estados ou ao Município. Aliás, em julgamento 

de questão relacionada ao fornecimento de medicamentos, a nossa Corte 

Máxima no julgamento do RE nº 855.178, realizado sob o regime da 

repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência sobre a 

responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar 

assistência à saúde. Eis a ementa do referido precedente: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE nº 

855.178 RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015). E, mais recentemente, 

confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO 

À SAÚDE - PRELIMINAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

PÚBLICOS - INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - MÉRITO - 

FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - BORTEZOMIB - CÂNCER - 

INEFICÁCIA DE TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - CACON'S 

- UNACON'S - COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E 

NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar o serviço 

de saúde de forma gratuita, quando inexiste política pública específica 

para a disponibilização do tratamento médico vindicado, é de qualquer dos 

entes federativos, conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada. 2. O 

direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste 

a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável 

do direito à vida. 3. Para os pacientes portadores de câncer, foi instituído 

tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta 

Complexidade em Saúde (UNACONs), criados pelo SUS. 4. Comprovado 

que a paciente faz seu tratamento clínico em uma UNACON, que já foi 

submetida à quiometerapia sem êxito, e que não há outra opção de 

tratamento eficaz no SUS, o fornecimento do medicamento pelo ente 

estatal é medida que se impõe. 5. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.124153-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 23/01/0020, publicação da súmula em 24/01/2020). Sendo assim, no 

caso em tela, o(s) Requerido(s) são responsáveis pela manutenção da 

vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais 

direitos mediante o custeio/fornecimento do medicamento pleiteado, 

conforme laudo médico acostado na inicial. Diante do exposto, concedo a 

tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) 

Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento “Entyvio 

300mgs (Vedolizumabe)”, observando o princípio ativo e sem preferência 

por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a 

parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para 

apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá 

fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na 

farmácia de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de 

Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 

05 (cinco) dias para cumprimento. Determino, desde pronto, que, quando 
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da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, 

ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo 

imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização 

de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o 

encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Decorrido o prazo sem 

cumprimento, constatada a necessidade de aquisição de medicamento não 

disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado 

ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de 

Estado de Saúde, determino que a aquisição da medicação pleiteada se dê 

pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos. Fica(m) 

a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito 

voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um 

trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em 

conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio 

judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o 

levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido 

em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período 

de 03 (três) meses. Aguarde-se a prestação de contas e expedição do 

competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, 

devendo a parte Autora ser intimada somente após a realização destas 

fases para que, provida de documentação pessoal, receita médica, 

decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à 

Secretaria de Estado de Saúde. Anoto que somente será objeto de 

aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) 

meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de 

Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência 

Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, 

localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro 

Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento 

ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente 

Thogo da Silva Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, 

disponibilizara a entrega da medicação. Em caso de medicamento cuja a 

utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação 

seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único 

de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada 

a expedição de mandado. Ressalto que o demandante deve submeter a 

nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade 

de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a 

indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme 

o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito ac

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004460-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VENTURA GALVAO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-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 VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004460-29.2020.8.11.0002. AUTOR: PAULO VENTURA GALVAO 

FERREIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro à parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita e os benefícios de tramitação 

processual, se o caso. Anote-se. Versam os autos acerca do 

fornecimento do medicamento Hepa-Merz 150mg em favor de Paulo 

Ventura Galvão Ferreira diante do diagnóstico de cirrose hepática 

alcoolica e Encefalopatia hepática recorrente (CID 10 K70.3 e G93.4). 

Quanto ao pedido antecipatório, importante destacar que nos Enunciados 

da III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ em 18/03/2019, 

ficaram estabelecidas, dentre outras, as seguintes diretrizes: 

Recomenda-se à parte Autora da ação a busca preliminar sobre 

disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. “Enunciado nº 12 - A inefetividade do tratamento oferecido 

pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico 

que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas 

(princípio ativo segundao a Denominação Comum Brasileira) e que 

estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de 

Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo 

referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a 

necessidade do tratamento com base em medicina de evidências.” 

Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de 

medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que 

possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com 

vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas 

terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde 

Pública e Suplementar). Enunciado nº 14 - Não comprovada a ineficácia, 

inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou 

tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido. 

Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem consignar o tratamento 

necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação 

Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum 

Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do 

nome de referência da substância, posologia, modo de administração e 

período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela 

expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica.” Não 

se nega o direito dos necessitados de ter livre acesso à justiça. Mas a 

necessidade deve ser comprovada, e não o contrário. No caso concreto, 

encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico o parecer apresentado 

pelo NAT aponta que: “É um medicamento à base dos aminoácidos 

L-ornitina-L-aspartato(LOLA) Estas substâncias estimulam o ciclo da ureia 

no fígado, por meio do qual a amônia é metabolizada em ureia, e a síntese 

de glutamina no fígado, nos músculos e no cérebro. III – Conclusões: A 

Conitec optou pela não incorporação do Aspartato de Ornitina, tendo em 

vista a disponibilidade de outra medicação com a mesma indicação 

terapêutica, disponível no SUS.”. Assim, na esteira do artigo 15, § 7º, 

inciso I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa 

médica suficiente para a prescrição direta dos medicamentos pleitados em 

detrimento dos demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS. 

Ademais, verifico também que a parte requerente não demonstrou 

negativa administrativa do fornecimento do medicamento Hepa-Merz 

150mg, conforme recomendação do Enunciado 03 da III Jornada de Direito 

da Saúde: “Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços 

assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante 

comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”. 

(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Assim, 

postergo a análise da tutela e determino que emende a parte Autora a 

petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do CPC), pela juntada da 

solicitação administrativa do medicamento pleiteado, bem como de 

justificativa médica atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do 

histórico médico, para a prescrição do medicamento Hepa-Merz 150mg em 

detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo SUS para a 

patologia do autor, devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora já 

realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada 
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ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico. Porventura haja opção 

por um dos medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora 

juntar o receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do 

Enunciado 15 do CNJ). Cumpridas as diligências ou decorrido o prazo 

acima, promova-se a imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito ac

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004565-06.2020.8.11.0002

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

ABADIA TELES DIAS OAB - 922.643.791-20 (REPRESENTANTE)

MARIA LICIA ANDRADE SOUZA FERRONATO OAB - MT25223/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004565-06.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ABADIA TELES DIAS 

LITISCONSORTE: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro a assistência 

judiciária gratuita à parte Autora, bem como prioridade de tramitação por 

tratar-se de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para realização de 

procedimento cirúrgico para prótese total de joelhos em favor da paciente 

Abadia Teles Dias. Relatados, decido. A concessão da tutela provisória de 

urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada 

a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua 

concessão (art. 300, CPC). Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: “a) A paciente é 

portadora de artrose avançada em joelhos. Para tal patologia está indicado 

o tratamento cirúrgico, sem outras possibilidades resolutivas. b) O 

procedimento cirúrgico é contemplado pelo SUS (tabela SIGTAP). c) O 

procedimento cirúrgico poderá ser disponibilizado pelo SUS, através da 

Central Estadual de Regulação. d) Quanto ao caráter do procedimento, se 

de urgência ou não; trata-se de cirurgia eletiva (não urgente).” Aliada às 

informações do NAT, constato dos documentos clínicos juntados que de 

fato a parte Autora comprovou que necessita da realização do 

procedimento cirúrgico, conforme receituário médico. Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o referido 

procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de 

urgência. Vale ressaltar que, em que pese não se negar a necessidade de 

atendimento a Parte Requerente, trata-se de pedido de procedimento 

eletivo no qual a demora não acarretará riscos à mesma, podendo ser 

agendado e realizado com certa brevidade. Nesse sentido, embora 

entenda plausível a demanda proposta pelo autor, tenho entendimento 

firmado no sentido de que não se poder admitir que a ação judicial seja 

utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para internação e 

realização de procedimentos cirúrgicos, exames e tratamentos médicos. 

Não se está aqui negando o direito à saúde ao cidadão, mas não se pode 

olvidar das políticas públicas, da escassez de recursos e, inclusive, do 

princípio da isonomia, pois determinar que o autor se submeta ao 

procedimento cirúrgico sem observar a fila de espera, prejudica, ainda que 

indiretamente, outros indivíduos que igualmente aguardam a realização de 

exames e cirurgias, dentre eles os de urgência e emergência que 

igualmente aguardam o atendimento de outros em prioridade Ante o 

exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o os Requeridos 

providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da 

Requerente Abadia Teles Dias na Central de Regulação para realização de 

procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), que deverá 

ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, em hospital da rede 

pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete. Sem prejuízo e 

tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto 

ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

transferência da parte até o local de realização do procedimento fica 

atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) 

de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente 

decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob 

pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015548-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE JOELMA ROCHA CALHAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ROCHA SOARES OAB - MT26513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

Vistos, Tendo em vista o pedido retro, homologo a desistência e, em 

consequência, julgo extinta a ação, sem resolução de mérito, o que 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios, porque desprovido de contraditório e, portanto 

causalidade. Com fulcro nos artigos 225 c/c 999, ambos do Código de 

Processo Civil homologo a renúncia ao direito recursal, porque a 

desistência da ação faz presumir o desinteresse recursal, devendo a 

Serventia certificar, de imediato, o trânsito em julgado (coisa julgada formal 

art. 486 CPC). Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, anote-se 

a extinção e oportunamente, arquivem-se os autos. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA VILALVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 15 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 1001440-38.2017.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.631,88 

ESPÉCIE: [Assistência à Saúde]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIANA DA SILVA VILALVA 

Endereço: RUA PARANÁ, 01, Quadra 62A, DOUTOR FÁBIO LEITE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78052-100 Nome: SYNARA VIEIRA GUSMAO Endereço: 

PROFESSORA TEREZA LOBO, 92, AP1004, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-671 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

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: 

xx 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, NATELY 
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APARECIDA SENABIO JUVENAL, digitei. VÁRZEA GRANDE, 14 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: 1014365-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE SOUZA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (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 Requerente por intermédio de 

seu Procurador para impugnar a Contestação de ID nº 25804673, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 14 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, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1016810-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA GONSALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTÔNIO POSSAS DE CARVALHO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

Processo: 1016810-83.2019.8.11.0002. AUTOR(A): SEBASTIANA DA 

SILVA GONSALES RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, EMANUEL PINHEIRO - 

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ -MT, ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LUIZ ANTÔNIO POSSAS DE 

CARVALHO Vistos, Intime-se a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca do cumprimento da decisão de tutela de 

urgência antecipada por parte do Requerido. Com o decurso do prazo, 

voltem-me conclusos para deliberações e/ou sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004769-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE JOSE ALCANTARA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004769-21.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: CIRLENE JOSE ALCANTARA 

SILVA Requerido: EXECUTADO: 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, e art. 12 da Lei 12.016/2009, intimando a parte 

exequente para indicar dados bancários a fim de transferência de valores 

referente a requisição de pequeno valor, no prazo de cindo 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, 14 de fevereiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005849-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GODA OAB - MT7188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005849-54.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: FRANCISCO SILVA DOURADO 

Requerido: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 

12.016/2009, intimando a parte exequente para indicar dados bancários a 

fim de transferência de valores referente a Requisição de Pequeno Valor, 

no prazo de cindo 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, 14 de 

fevereiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004881-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE CONCEICAO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004881-87.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: LUCINETE CONCEICAO DE 

ARRUDA Requerido: EXECUTADO: 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, e art. 12 da Lei 12.016/2009, intimando a parte 

exequente para indicar dados bancários a fim de transferência de valores 

referente a Requisição de Pequeno Valor, no prazo de cindo 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, 14 de fevereiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007083-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APS VÁRZEA GRANDE 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007083-03.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIA CELINA DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APS VÁRZEA 

GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, e art. 12 da Lei 12.016/2009, intimando a parte autora acerca da 

perícia designada para o dia 04 de março de 2020 às 13:30h no meu 

consultório localizado no endereço abaixo: Rua Barão de Melgaço nº2754 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908. Centro. Cuiabá-MT. 

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, 14 de fevereiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004441-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004441-91.2018.8.11.0002. REQUERENTE: VALDECIR FIDELIS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

VALDECIR FIDELIS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Restabelecimento de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez” em 

desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando, em 

síntese, a implantação do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, sob a alegação foi diagnosticado dores 

lombares intensas com transtornos de discos intervertebrais, lumbago 

com ciática, monoplegia do membro inferior, mialgia e dor articular, 

estando, portanto, impossibilitado de trabalhar. Despacho inicial no ID nº 

13568687. Citada, a autarquia ré apresentou sua defesa no ID nº 

14297297, arguindo prejudicial de mérito a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

e no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. Impugnação a 

contestação apresentada no ID nº 14546380. Intimados para 

especificarem provas, a parte Requerente pugnou pela realização de 

perícia médica – ID 14630411 e Autarquia/Requerida, deixou decorrer o 

prazo legal, sem especificar provas a serem produzidas, conforme a 

certidão do ID 15380588. Nomeação de perito para a realização de perícia 

médica, sendo o respectivo laudo juntado no ID nº 19462766. A parte 

autora apresentou manifestação a respeito do laudo pericial, onde requer 

que o perito judicial responda aos quesitos complementares a fim de sanar 

contradições apresentadas no ID 19810484. Intimado para manifestar-se 

acerca do laudo pericial, o requerido quedou-se, consoante a certidão do 

ID 20680970. Laudo Pericial complementar no ID 22829762. Requerente 

manifestou acerca do laudo no ID 24244506 e o Requerido deixou 

decorrer o prazo legal sem manifestação, conforme a certidão do ID 

24341612. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Extrai-se da inicial, que o 

Autor sempre ficou acometida de doença incapacitante, razão pela qual 

passou a receber auxílio-doença, concluindo-se disso a sua qualidade de 

segurado, reconhecida pela própria Previdência Social ao conceder-lhe o 

benefício. Foi ordenada a realização de perícia judicial e o laudo pericial foi 

conclusivo no sentido que a parte autora “apresenta incapacidade total e 

temporária”. A concessão dos benefícios de auxílio-doença está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. Assim a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO 

DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACID ADE LABORATIVA 

TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. 

INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O benefício é devido até que 

comprovada a reabilitação de forma a possibilitar o retorno da requerente 

à execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão 

da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez.”(TRF – 1ª 

Região - AC/BA 0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 

18.5.2011, Rel. Des. Francisco de Assis Betti) – Sublinhei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. 

(...) 3. Em casos como o da espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em 

determinar (art. 101) que o segurado se submeta aos procedimentos 

periódicos a cargo da Previdência Social, exame médico, tratamento e 

processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do 

benefício. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para 

determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença em favor da parte 

autora, mantendo o seu pagamento até que seja ela tida por habilitada para 

o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso 

considerada não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - 

devendo se submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), 

bem como aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob 

pena de suspensão do benefício.” (TRF – 1ª Região AG/MG 

0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal 

Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012) sublinhei. No caso em 

comento, as provas trazidas aos autos são conclusivas no sentido de que 

há possibilidade de adequação da parte autora para sua atividade habitual 

ou diversa, devendo, portanto, submeter-se aos procedimentos 

estabelecidos no art. 101, da Lei nº 8213/91: “Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos.” (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95) Por 

fim, tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de 

auxílio-doença até que comprovada a reabilitação de forma a 

possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a 

limitação sofrida ou a impossibilidade de reversão da condição física, a 

gerar direito à aposentadoria por invalidez, desde que presentes os outros 

requisitos doravante analisados. Respeitante ao outro requisito 

mencionado acima, qual seja, ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, verifica-se que o mesmo 

encontrava-se dentro do prazo da carência, conforme documentação 

acostada. Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para 

obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade 

de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total inaptidão 

para o exercício laboral. Assim sendo, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, 

ambos da Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial de restabelecimento do auxílio-doença a partir da 

próxima folha de pagamento, devendo ser mantido pelo prazo mínimo de 

120 dias, sob pena de multa diária por eventual atraso, sem prejuízo de 

outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. 

Concedo ainda, com fundamento dos artigos 300 e 303, do CPC, a tutela 

antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para 

o seu imediato cumprimento. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, além de juros moratórios, incidentes desde a citação quanto às 

diferenças a ela anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a 

partir de cada mês de referência, conforme o referido manual, cujos 

parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento 

do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 229 de 288



1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC). Deixo de recorrer, de 

ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não 

ultrapassar 1.000 salários mínimos, posto que se trata de Autarquia 

Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC). Em obediência aos termos do 

Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

Parte Beneficiária: VALDECIR FIDELIS, portador do CPF nº 036.805.248-62; 

2. Filiação: Maria Rosa Vieira Fidelis; 3. Benefício Concedido: 

auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 20/3/2018 (indeferimento 

administrativo); 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da 

intimação da tutela antecipada. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para requerer o que de direito. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000610-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): APPARECIDA DE LOURDES 

ARAUJO REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes para manifestarem acerca do retorno dos autos. Caso não haja 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações 

necessárias. Às providências. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001269-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CABRERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001269-78.2017.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA 

CABRERA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, FUNDACAO DE 

SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG Vistos. Intime-se o perito judicial, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da impugnação do 

laudo pericial do ID 24011561. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004534-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004534-88.2017.8.11.0002. REQUERENTE: CECILIA MARIA DOS SANTOS 

CAMPOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Conheço dos embargos de declaração do ID 21827513, na forma do art. 

1.022, II, do Novel Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que, 

realmente houve omissão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Declaro, pois, a sentença, cujo a parte da decisão de mérito, passa 

a ter a seguinte redação: Ante o exposto, julgo procedente os pedidos 

contidos na peça exordial, nos termos do art. 487, I do NCPC e concedo à 

Sra. CECÍLIA MARIA DOS SANTOS CAMPOS, a aposentadoria por idade 

rural (art. 48, § 1º da Lei nº 8.213/91, no equivalente a 01 (um) salário 

mínimo mensal, tendo como termo inicial a data do Requerimento 

Administrativo (15/01/2015). Concedo ainda, com fundamento nos artigos 

300 e 303, do CPC, a tutela antecipada, pelo que ordeno a imediata 

intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, 

implantando-se a aposentadoria por idade rural da parte autora, sob pena 

de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. No mais, persiste a sentença tal como está lançada. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004496-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERARDA ALVES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004496-76.2017.8.11.0002. REQUERENTE: GERARDA ALVES DE FARIAS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de Ação de Aposentadoria por Idade Rural c/c pedido de Antecipação de 

Tutela Urgência que GERARDA ALVES DE FARIAS move em desfavor do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Aduz a parte autora que, desde 

sua tenra idade, trabalhou na roça, eis que seus pais sempre foram 

lavradores e sempre trabalharam na zona rural. Assevera que, mesmo 

após o matrimônio, continuou morar e a trabalhar na roça, para manter o 

sustento da família. Pugna pela concessão da antecipação da tutela de 

urgência, a fim de determinar o recebimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural. Colacionou os documentos à inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Almeja o requerente a concessão de tutela 

antecipada de urgência a fim de que possa receber o benefício de 

aposentadoria por idade rural. Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Novel 

Código de Processo Civil: “Art. 300 – “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.” Para o 

magistrado conceder antecipação da tutela de urgência devem estar 

presente os requisitos acima transcritos, contudo, entendo necessário 

maiores elementos, para decidir com maior segurança. Diante do breve 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Novel Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia/Requerida, com as observâncias e 

advertências legais. Ante da manifestação expressa da parte autora de 

não estar em condições de pagar custas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005538-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ALMEIDA DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA CAMPOS CARVALHO OAB - MT14852/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (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 para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002833-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CURADO JARDINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (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 para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004073-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINHO JOSE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002040-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER ANTONIO DE SANTANA ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003597-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIZE BOTELHO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELA ROCHA CALDEIRA OAB - MT26607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014202-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARHA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000785-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000785-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BERLY KIS NICANOR DUTRA 

DA SILVA REQUERIDO: INSS Vistos. BERLY KIS NICANOR DUTRA DA 

SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, aforou Ação de Concessão de 

Auxílio Acidente em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, alegando em síntese, que foi vítima de acidente no mês de 

setembro de 2016, vindo a ter fratura na tíbia e fíbula, impossibilitando de 

exercer suas atividades habituais de forma satisfatória, por sentir muitas 

dores na perna por conter 12 parafusos e uma placa, necessitando de 

nova cirurgia. Aduz que recebeu auxílio doença acidentário desde 

25/10/2016 até 24/12/2017. Agendada nova perícia foi indeferida na data 

de 29/10/2018. Pugna pela procedência do pedido. Indeferimento do 

Requerimento Administrativo (ID 17687465). Laudo Pericial Judicial e 

respostas aos quesitos (ID 22586068). As partes não se manifestaram 

acerca do laudo pericial, consoante a certidão do ID 25807348. É o breve 

relato. Fundamento. Decido. Consoante relatado, a parte autora postula o 

benefício previdenciário auxílio acidente, bem como o pagamento retroativo 

dos períodos não pagos pela requerida até o seu restabelecimento em 

razão da sua incapacidade laborativa. Não há matérias preliminares a 

serem apreciadas, razão pela qual passo à análise do mérito. Infere-se do 

laudo pericial, que a parte requerente apresenta diagnóstico de sequela de 

fratura da perna direita decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 

setembro de 2016. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, 

estando sua patologia estabilizada clinicamente. Conclui que: não foi 

constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta 

limitação pra a vida independente. Os requisitos para a concessão do 

benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 

8.213/91, que dispõe, verbis: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia.” Confiram-se lições do eminente Alfredo J. Reprecht, em seu 

artigo ‘Infortúnios Profissionais – Acidentes e Doenças do Trabalho, in 

verbis: “(...) Elas consistem na alteração da normalidade anatômica de 

quem as sofre e na limitação da sua possibilidade funcional de trabalhar. 

Daí se depreende claramente a dupla natureza que ela deve apresentar e 

que nos leva a considera-la um resultado anatômico-funcional, ou seja, 

que ela deve apresentar e que nos leva a considera-la um resultado 

anatômico-funcional, ou seja, que ela deve ter dupla repercussão, tanto na 

integridade física do operário como em possibilidade total para o trabalho 

(...). A lesão que produz um infortúnio profissional causa sempre prejuízo 

ao trabalhador que a sofre, como consequência ou sequela dela, de maior 

ou menor porte. Não obstante, a avaliação dessa consequência não se 

baseia do ponto de vista da sua reparação, no dano causado. O que se 

tem de levar em consideração é o grau de potência funcional perdida. 

Essa determinação é fundamental para efeito de qualificar a incapacidade 

para o trabalho que o trabalhador tenha sofrido, ou melhor, a capacidade 

que lhe restou”. (Revista da Previdência Social n.º 114, p. 264). 

Observa-se que o laudo pericial é taxativo ao consignar que a parte 

requerente apresenta capacidade laboral e não há limitação para a vida 

independente. Importante ressaltar que o perito não julga, ele é apenas 

auxiliar do juízo e, concluiu que a parte periciada não está incapacitada 

para trabalhar. Assim, a Requerente não faz jus ao restabelecimento do 

auxílio acidente. A propósito do tema, e reforçando o argumento, cabe 

menção ao aresto que segue: "PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL AO BENEFÍCIO - 

INDEFERIMENTO. 1. O juiz está adstrito a todo o conjunto probatório sobre 

o qual incide seu convencimento e razões de julgar. 2. O laudo pericial, 
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bem como o depoimento pessoal do autor, comprovam que o mesmo não 

se encontra incapacitado permanente para o trabalho. 3. Apelo ao qual se 

nega provimento. 4. Sentença mantida.” (TRF-1 - APELAÇÃO CÍVEL N° 

96.0146552-9 - MG. Publicação: 10/11/1977). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO RETIDO - 

IMPUGNAÇÃO DO EXPERT, APÓS A PARTE TOMAR CIÊNCIA DO LAUDO 

PERICIAL, QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - 

PRECLUSÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS - PROVA PERICIAL - 

CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - 

BENEFÍCIO INDEVIDO. A substituição do perito nomeado pelo juízo somente 

é possível quando ocorrer uma das hipóteses previstas nos artigos 134 , 

135 e 424 do CPC . A parte, portanto, deve impugnar a nomeação do 

expert no momento em que tomou ciência desta, e, não, após a realização 

da perícia médica, quando obteve a informação de que o laudo lhe foi 

desfavorável. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213 /91, nas hipóteses em 

que, após a consolidação das lesões, o segurado apresentar sequelas 

que impliquem na redução da sua capacidade para o labor que 

habitualmente exercia, fará ele jus à concessão de auxílio-acidente. 

Cumpre consignar que, apesar do princípio da não-adstrição ao laudo 

pericial estar consagrado em nosso ordenamento jurídico, nos termos dos 

arts. 436 e 437 , do CPC , o julgador apenas poderá deixar de basear sua 

decisão nas conclusões do perito, caso as demais provas presentes nos 

autos indiquem, com segurança, que os fatos não ocorreram conforme 

descritos pelo experto. Tendo em vista, a despeito do entendimento 

contrário do autor, que as demais provas acostadas aos autos não elidem 

as conclusões do laudo pericial realizado pelo perito do juízo, sob o crivo 

do contraditório, entendo que devem prevalecer as conclusões a que 

chegou o experto oficial, no sentido de que não há ausência, nem redução 

da capacidade laborativa do requerente, razão pela qual não faz ele jus ao 

benefício previdenciário pretendido. (TRF-1 – Apelação Cível – AC 

00518311920134019199 – Publicação: 04/09/2015). Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, em conformidade 

com o Laudo Pericial Judicial e pelos motivos acima esposados. Deixo de 

condenar o requerido nas custas e despesas processuais por ser ele 

isento, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 e a 

Requerente, por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. Defiro a Justiça 

Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002001-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA JACINTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002001-59.2017.8.11.0002. REQUERENTE: PAULINA JACINTA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença proposta por 

PAULINA JACINTA DO NASCIMENTO, para recebimento do crédito 

exequendo, bem como, pelos honorários advocatícios na porcentagem de 

30% (trinta por cento), conforme contrato de prestação de serviços (Id 

20385741). Devidamente citado, o Requerido não impugnou os cálculos 

apresentados pelo Autor (ID 23723192). Diante da concordância tácita da 

parte Requerida, bem como, por inexistir óbice de natureza legal no cálculo 

em ID 20385766, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados 

efeitos em favor da parte Autora. Outrossim, defiro o pedido para que se 

destaque o equivalente a 30% do crédito principal e expeça-se RPV em 

nome da patrona da causa (ID 23258466). SOLICITE-SE ao Excelentíssimo 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, seja 

requisitado o pagamento do débito por meio de Requisição de Pequeno 

Valor, instruindo-se a solicitação da RPV/Precatório com cópia das peças 

pertinentes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 

de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002322-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002322-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VERA LUCIA RIBEIRO DE 

JESUS REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos, VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS, devidamente qualificada, propôs 

“ação previdenciária c/c pedido de tutela de urgência” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez. A petição inicial veio instruída com documentos. No 

despacho inicial foi determinado à realização de perícia médica – ID. 

18737399. O laudo pericial foi apresentado em ID. 20635400. Instadas a 

manifestarem acerca do laudo pericial, o autor apresentou impugnação (ID. 

22368037), enquanto o Instituto Requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (ID. 23676989). É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

auxílio-doença é o benefício previdenciário de prestação continuada 

substitutivo da renda do segurado, devido ao que se encontra 

incapacitado para o exercício de suas atividades habituais por mais de 15 

dias, com possibilidade de recuperação (Lei nº 8.213/91, art. 59). A 

aposentadoria por invalidez se refere a incapacidade total e permanente 

para qualquer atividade realmente ao alcance do segurado, considerados 

vários fatores, como idade, condição social, local da residência, formação 

escolar, experiência laboral anterior, sua condição familiar etc. No caso 

em apreço, no que tange a capacidade laborativa da parte autora, diante 

do laudo médico exarado pelo expert do juízo, resta-se irrefutável que 

esta não está incapaz para o trabalho, estando sua patologia estabilizada 

clinicamente. Segundo o perito, a autora apresenta “diagnóstico de 

transtorno dos discos lombares com radiculopatia, associado a 

fibromialgia, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento. 

Contudo, não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual. ” 

Concluiu-se pela presença de capacidade laboral e não há limitação para a 

vida independente. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. 

REFORMA SENTENÇA. (...) 2. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 3. Comprovado, por perícia 

médica judicial, que não há incapacidade temporária da parte autora para o 

exercício de suas atividades laborais habituais, não é possível o 

deferimento do benefício de auxílio-doença postulado na petição inicial. 

(...) 5. Apelação do INSS provida, para julgar improcedente o pedido. 

(TRF-1 – AC: 0019951332018401919900199513320184019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019).” Por conseguinte, não há como 

deferir o benefício pleiteado, uma vez que, o laudo foi conclusivo em 

atestar a inexistência da incapacidade laboral. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sob o valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do CPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496 do CPC). 

Decorrido o prazo legal sem eventual interposição de recurso, 
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certifique-se o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) 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: 1004848-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PLEP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYTA GOMES DE SOUSA OAB - MT27939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004848-29.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROBERTO 

CARLOS PLEP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THALYTA GOMES DE 

SOUSA 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: 17/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004662-06.2020.8.11.0002

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

MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA OAB - 230.151.601-68 

(REPRESENTANTE)

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: 

1004662-06.2020.8.11.0002 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, uma vez que o juntado não consta tal 

informação, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente 12/02/2020 18:23:06

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012824-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Haja vista que a EXECUTADA JÁ FOI INTIMADA E NÃO REALIZOU O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO até a presente data, INTIMA-SE a parte 

CREDORA para, no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002411-15.2020.8.11.0002 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 14/02/2020 

08:26:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012295-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRYELLE RAISSA MACIEL DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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: 

1012295-05.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 08:27:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004861-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA THAIS DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004861-28.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FLAVIA THAIS 

DE ARRUDA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA 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: 17/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004582-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE FERREIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 

1004582-42.2020.8.11.0002 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 
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eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 12/02/2020 13:07:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020174-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VALDOMIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020174-63.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/03/2020 Hora: 15:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 08:35:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004028-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY MANIELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004028-10.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/03/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 08:46:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004864-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004864-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PAULO JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA 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: 17/03/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004024-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (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: 

1004024-70.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 08:54:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004037-69.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/03/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 08:59:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI SCHAEFER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001830-97.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, esclarecer a divergência entre o endereço indicado na 

inicial e o documento comprovante de residência, sob pena de 

arquivamento. Assinado eletronicamente 12/02/2020 15:25:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 

1001086-05.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 16/03/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente 12/02/2020 16:56:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004570-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CALIXTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SENE LUCAS OAB - MT23825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELDOIR FABIANO 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: 

1004570-28.2020.8.11.0002 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 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 

13/02/2020 15:41:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004597-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS RAMIREZ PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004597-11.2020.8.11.0002 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 (o documento apresentado não é 

possível verificar o endereço) e documentos pessoais (haja vista o 

documento apresentado estar fora da validade legal desde de 2014), sob 

pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/02/2020 15:45:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004601-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO CELESTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004601-48.2020.8.11.0002 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: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

13/02/2020 15:52:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004639-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PAZZE SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004639-60.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/02/2020 15:55:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004630-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LESCANO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 

1004630-98.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/02/2020 15:59:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004637-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOS SANTOS CEZAR REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004637-90.2020.8.11.0002 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 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias e procuração com assinatura de duas testemunhas, uma 

vez que trata-se de pessoa não-alfabetizada, conforme art. 654 §1º, do 

CC, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/02/2020 16:02:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004658-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CONCEICAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004658-66.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/02/2020 16:24:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 
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VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001809-24.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/03/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

12/02/2020 14:49:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004870-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELBER PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGEXATO SOLUCOES EM PAGAMENTO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004870-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HELBER PEREIRA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: PAGEXATO SOLUCOES EM PAGAMENTO 

ELETRONICO 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: 17/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RIGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004018-63.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente 12/02/2020 14:55:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004041-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON PEDROSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004041-09.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 09:10:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004871-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004871-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELISANGELA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA 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: 

17/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019976-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE BORICZESKI - 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: 

1019976-26.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/03/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 09:13:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE CAMARGO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001661-13.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/03/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 09:18:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001697-55.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 16/03/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 09:20:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-27.2020.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 236 de 288



Parte(s) Polo Ativo:

HELBER PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004874-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HELBER PEREIRA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA 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: 17/03/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004876-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004876-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILLIAM GOMES 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LUIS 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)

 

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: 

1001692-33.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/03/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 09:29:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020090-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: 

1020090-62.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 09:38:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-02.2020.8.11.0002

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

VALERIANO GONCALO RAMIRES OAB - 829.859.871-72 

(REPRESENTANTE)

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001901-02.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 16/03/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

13/02/2020 17:44:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004668-13.2020.8.11.0002

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

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

MARIA IRACEMA SILVA SANTOS OAB - 016.742.179-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG 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: 

1004668-13.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 16/03/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente 13/02/2020 18:37:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA NESTOR FERREIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004883-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALZIRA NESTOR 

FERREIRA NETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ 

TORRES NETO 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: 17/03/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004728-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOFIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. MARTIN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004728-83.2020.8.11.0002 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 14/02/2020 

10:27:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001116-40.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

13/02/2020 17:52:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-76.2020.8.11.0002

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

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

WESLEN DO PRADO OLIVEIRA OAB - 042.783.691-31 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1002782-76.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

13/02/2020 17:55:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004889-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA TATIANE LIPU VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004889-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KENIA TATIANE 

LIPU VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 16/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. TEREZINHA LIMA 38484277968 - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003693-88.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

13/02/2020 17:57:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004894-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHONE LEAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004894-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALAN JHONE 

LEAO MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ 

TORRES NETO 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: 

17/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004897-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER DE SOUZA TATEHIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004897-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA ESTER DE 

SOUZA TATEHIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKSON 

RAPHAEL DELLA VALENTIN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004812-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO MACHADO (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004812-84.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 
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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 14/02/2020 

11:02:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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: 

1001544-22.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/02/2020 11:04:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016586-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1016586-48.2019.8.11.0002 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. Assinado eletronicamente por: VANUSA 

COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 14/02/2020 11:11:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004901-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS NERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1004901-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA DE 

JESUS NERI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004902-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILER GRACE MIRALHA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004902-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HILER GRACE 

MIRALHA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 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: 

17/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004905-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TEREZINHA 

MARIA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 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: 17/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELBER PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 

1004874-27.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos a 

cópia dos documentos pessoais ATUALIZADOS E LEGÍVEL, haja vista o 

documento apresentado não constar as informações necessárias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: VANUSA 

COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 14/02/2020 11:34:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004906-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMES DA COSTA VALADARES (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)

 

PROCESSO n. 1004906-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLA LEMES 

DA COSTA VALADARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004870-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELBER PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGEXATO SOLUCOES EM PAGAMENTO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004870-87.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos a 

cópia dos documentos pessoais ATUALIZADOS E LEGÍVEL, haja vista o 

documento apresentado NÃO CONSTAR AS INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 14/02/2020 

11:39:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004909-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CORDEIRO SILVA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004909-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIO 

CORDEIRO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA 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: 17/03/2020 Hora: 14:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011152-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN VICTOR ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-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: 

1011152-78.2019.8.11.0002 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 por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 14/02/2020 

11:53:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004911-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RUFFO DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1004911-54.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAURICIO 

RUFFO DE ARRUDA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA 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: 

17/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004914-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ERICA VENTURA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004914-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KAMILA ERICA 

VENTURA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO 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: 18/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008340-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008340-63.2019.8.11.0002 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: THALES DO 

VALLE BARBOSA ANJOS - MT14858-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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 

12:32:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011150-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011150-11.2019.8.11.0002 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: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID Nº 29203745, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

14 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 14/02/2020 12:43:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017602-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NONALVA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/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. 1017602-37.2019.8.11.0002 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: MARIANE 

ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA - MT24831/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, 14 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 14/02/2020 12:49:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014461-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014461-10.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do 

CPC). VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 12:53:07

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))

 

Processo n. 1013206-17.2019.8.11.0002 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) INTERESSADO: ERASMO 

CARLOS FURTADO CATUNDA - MT16629/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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 

12:56:13

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010629-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILSON JUNIOR DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010629-66.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do 

CPC). VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 13:04:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008202-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ALEXANDRE (INTERESSADO)

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. 1008202-96.2019.8.11.0002 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: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID Nº 29210946, pugnando o 

que entender de direito, em caso de concordância informar dados 

bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 14 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 14/02/2020 13:06:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012987-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR REOLON (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. 1012987-04.2019.8.11.0002 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 que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID Nº 29214154, pugnando o 

que entender de direito, em caso de concordância informar dados 
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bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 14 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 14/02/2020 13:12:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004921-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA VIRGINIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004921-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PAMELA 

VIRGINIA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA 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: 17/03/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004925-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1004925-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PAULO 

FERNANDO MACIEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004926-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004926-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIO JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA 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: 17/03/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004927-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICOLAU DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS OAB - MT25091/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1004927-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE NICOLAU 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIVELTON PEREIRA 

CAMPOS 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: 17/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014362-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/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))

 

Processo n. 1014362-40.2019.8.11.0002 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) INTERESSADO: JOAO 

BATISTA BENETI - MT3065-O, LETICIA PEREIRA - MT18291/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, 14 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 14/02/2020 13:58:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004930-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SANTANA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004930-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:AIRTON 

SANTANA DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

17/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010432-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PICCIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010432-14.2019.8.11.0002 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: FABIO 

RIVELLI - MT19023-A, 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, 14 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 14:07:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010451-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO DOMINGOS RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/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. 1010451-20.2019.8.11.0002 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: VINICIUS DE 

ALMEIDA ALVES - MT23879/O, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o deposito realizado ID Nº 29218083, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

14/02/2020 14:10:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016954-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

Processo n. 1016954-57.2019.8.11.0002 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: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-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, 14 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 14:12:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012887-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANNY KEWIN SOARES DE CAMPOS CORDEIRO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1012887-49.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) , para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do 

CPC). VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 14:15:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR FRANCISCO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004935-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIOMAR 

FRANCISCO SIMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES 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: 

17/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004938-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004938-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KLEBER GOMES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUL COELHO CURVO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 17/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO QUIRINO CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004946-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIANO 

QUIRINO CAETANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

17/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017622-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA SILVA (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))

 

Processo n. 1017622-28.2019.8.11.0002 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: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, 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, 14 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

14/02/2020 14:35:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIANE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016870-56.2019.8.11.0002 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: 

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP0247319A, 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 

14:38:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014676-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CORREA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014676-83.2019.8.11.0002 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: LUIZ 

GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998, 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 

14:41:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004950-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON FELIPE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004950-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WELTON FELIPE 

APARECIDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA 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: 17/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011899-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011899-28.2019.8.11.0002 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: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A, 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 

14:42:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014438-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/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. 1014438-64.2019.8.11.0002 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: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A, 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 

14:45:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017473-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-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. 1017473-32.2019.8.11.0002 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 

14:49:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017424-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017424-88.2019.8.11.0002 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: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID Nº 29231371, pugnando o 

que entender de direito, em caso de concordância informar dados 

bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 14 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 14/02/2020 14:51:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004954-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MAIK DA SILVA COLVERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004954-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAIK DA SILVA 

COLVERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004959-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YHASMIN CASSIA DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004959-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:YHASMIN 

CASSIA DE ALMEIDA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA 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: 17/03/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014229-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO BASSAN VEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME - 

EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIANA PINHEIRO DIAS ARAGAO OAB - 854.547.021-53 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n. 1014229-95.2019.8.11.0002 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) EXEQUENTE: SIMONY 

MARIA DA SILVA BARRADAS - MT154470-O, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos calculo atualizada da dívida, para fins de 

BACENJUD. VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 15:09:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017466-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARCELINO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017466-40.2019.8.11.0002 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: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 

15:17:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004965-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA NIETE MARQUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004965-20.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MYLENA NIETE 

MARQUES DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA 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: 

18/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011334-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO NUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011334-64.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS 

VISEU - SP117417-A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 14 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 14/02/2020 15:22:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004967-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME DA SILVA MOREIRA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004967-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NOEME DA 

SILVA MOREIRA BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 18/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010053-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICELAINE CARMO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010053-73.2019.8.11.0002 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) Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON 

ANTONIO CARLOS - MT20710-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, 14 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/02/2020 15:39:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004979-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RAQUEL DOURADO DA SILVA (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)

 

PROCESSO n. 1004979-04.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA RAQUEL 

DOURADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO 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: 18/03/2020 Hora: 13:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004986-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANE FERREIRA DOS SANTOS LEAO OAB - MT20365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004986-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FERNANDO 

PEREIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANE FERREIRA 

DOS SANTOS LEAO, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO - 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: 

18/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005001-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE GONCALO COUTINHO (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. 1005001-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIS HENRIQUE 

GONCALO COUTINHO 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 Data: 18/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005009-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005009-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELO 

CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO 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: 

18/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005014-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005014-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIA REGINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO 

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: 18/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005018-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RAMOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005018-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIANO 

RAMOS DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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: 

18/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005020-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005020-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA LETICIA 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO 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: 18/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005021-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALMEIDA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1005021-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PEDRO DE 

ALMEIDA LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INACIO DO 

NASCIMENTO DIAS POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005025-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PRISCILA DA SILVA SEKIGUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA 02848005114 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005025-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA PRISCILA 

DA SILVA SEKIGUCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA LAURA 

MEDEIROS DE AMORIM POLO PASSIVO: ANDERNE RAFAEL MARQUES DE 

JESUS ALMEIDA 02848005114 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: 18/03/2020 Hora: 14:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004742-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1004742-67.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.293,83 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FERNANDO MARQUES DA SILVA Endereço: RUA DA TAILÂNDIA, 

292, (LOT VI ARTHUR), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-444 POLO PASSIVO: Nome: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA Endereço: RUA 18, Qd. 18, Lt. 01, s/n, Galpão II, PÓLO 

EMPRESARIAL GOIÁS, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CEP: 74985-165 

Senhor(a): REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/03/2020 Hora: 16:25 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo 

ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

VÁRZEA GRANDE, 14 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004066-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JUNIOR MODESTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

339 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004066-22.2020.8.11.0002. AUTOR: ALCIDES JUNIOR MODESTI REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓIRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2025011-4, e que foi informado pelo seu vizinho 

enquanto em viagem a trabalho que prepostos da ENERGISA estavam 

avaliando seu medidor, e retornando foi até a concessionária quando foi 

informado que diante da diminuição do consumo nos meses anteriores 

teria sido constatado irregularidades em sua unidade consumidora, lhe 

sendo fornecido o Termo de Ocorrência nº. 731859. Afirma que indignado 

com a informação, fez de próprio punho recurso administrativo explicando 

que a redução se deveu ao fato de seu divórcio, quando então ficou 

morando sozinho na casa e como seu trabalho requer diversas viagens 

durante o mês, o consumo de energia foi naturalmente reduzido, nada 

adiantando seus esforços, sendo indeferido seu recurso, e, por 

conseguinte, restam em cobrança duas faturas referentes à recuperação 

de consumo que somam o valor exorbitante de R$ 4.075,26 (quatro mil e 

setenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida se abstenha de 

efetivar a suspensão de fornecimento de energia, se abstenha de 

negativar seu nome, bem como suspenda a cobrança em questionamento, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decido. 

Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos 

juntados o histórico de consumo (id. 28967751), extrato do sítio da 

requerida com o histórico de pagamento (id. 28967752), restando somente 

as duas faturas questionadas pendentes, bem como as faturas em 

questão e ambas com vencimento para 30.01.2020 (id. 28967756 e 

28967757), o TOI suscitado junto da análise do recurso indeferido (id. 

28967759), além de documentos quanto ao divórcio (id. 28967758) e notas 

fiscais emitidas demonstrando a prestação de serviços fora da cidade (id. 

28967753, 28967754 e 28967755), coadunando com as alegações da 

requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se 

como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2025011-4 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004833-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/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: FRANCISCA MARIA RODRIGUES Endereço: RUA 

M, 06, QD 18, VILA VITÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 

Senhor(a) FRANCISCA MARIA RODRIGUES: 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. 1004833-60.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 16/03/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: FRANCISCA MARIA RODRIGUES Advogado do(a) 

REQUERENTE: ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/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, 14 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. 
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(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: 1004881-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. TONDIN OFICINA MECANICA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO VALE ALIMENTOS LTDA - ME (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: V. TONDIN OFICINA MECANICA EIRELI - ME 

Endereço: AVENIDA JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, (LOT JD ESTADOS), 

JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-034 

Senhor(a) V. TONDIN OFICINA MECANICA EIRELI - ME: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004881-19.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.807,41 ESPÉCIE: [Duplicata, Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 16/03/2020 Hora: 16:00 AUTOR: 

V. TONDIN OFICINA MECANICA EIRELI - ME Advogados do(a) AUTOR: 

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - MT5956-O, ELSON DUQUES DOS 

SANTOS - MT14234-O REQUERIDO(A): FRIGORIFICO VALE ALIMENTOS 

LTDA - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 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: 1004164-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

27, 07, QDA 100, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 Senhor(a) DOMINGOS PAULO 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. 1004164-07.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.375,86 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: 16/03/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O 

REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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, 14 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: 1004186-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PADRAO CONCRETOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALVES & CIA LTDA - ME Endereço: RODOVIA 

DOS IMIGRANTES, 00, - DO KM 18,601 AO KM 18,999 - LADO ÍMPAR, 

JEANNE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-400 Senhor(a) ALVES & 

CIA LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004186-65.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 785,45 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 16/03/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: 

ALVES & CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS 

ANTONIO GASPAR DA SILVA - MT24798-O REQUERIDO(A): PADRAO 

CONCRETOS LTDA - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 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: 1004187-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. 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: ALVES & CIA LTDA - ME Endereço: RODOVIA 

DOS IMIGRANTES, 00, - DO KM 18,601 AO KM 18,999 - LADO ÍMPAR, 

JEANNE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-400 Senhor(a) ALVES & 

CIA LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004187-50.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 4.752,15 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 16/03/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: ALVES & CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - MT24798-O REQUERIDO(A): 

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. 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, 14 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: 1004887-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR ALVEZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/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: CLAUDIMAR ALVEZ DOS SANTOS Endereço: 

RUA ALTAMIRA, 4, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-678 Senhor(a) CLAUDIMAR ALVEZ 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. 1004887-26.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.060,98 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 16/03/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: CLAUDIMAR ALVEZ DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO - 

MT21182/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, 14 de fevereiro de 
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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: 1001822-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA RAMOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-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: THALITA RAMOS SOUZA Endereço: RUA 02, 12, 

QUADRA 01, RESIDENCIAL SÃO BENEDITO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-070 Senhor(a) THALITA RAMOS 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. 1001822-23.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 144,39 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/03/2020 Hora: 15:30 AUTOR: THALITA RAMOS SOUZA Advogado 

do(a) AUTOR: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT18378-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, 14 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: 1004495-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY QUEIROZ BALBUENO DANIEL (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)

 

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: MARLY QUEIROZ BALBUENO DANIEL Endereço: 

RUA DO DNER, 08, QUADRA 01, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-260 Senhor(a) MARLY QUEIROZ BALBUENO DANIEL: 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. 1004495-86.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 494,69 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 16/03/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: 

MARLY QUEIROZ BALBUENO DANIEL Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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, 14 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FIGUEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMO O PATRONO DO AUTOR PARA JUNTAR A PROCURAÇÃO 

ASSINADA a ROGO e SUBSCRITA por DUAS TESTEMUNHAS, em analogia 

ao que dispõe o art. 595 do Código Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004656-96.2020.8.11.0002

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

EDILSON LIMA FAGUNDES OAB - 237.147.940-34 (REPRESENTANTE)

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CEZILIO DE SOUZA CORBELINO (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDILSON LIMA FAGUNDES Endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1528, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - JARDIM 

IMPERADOR, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Senhor(a) 

EDILSON LIMA FAGUNDES: 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. 

1004656-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: 

[Espécies de Títulos de Crédito, Títulos de Crédito, Honorários 

Advocatícios]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 16/03/2020 Hora: 15:15 REPRESENTANTE: EDILSON 

LIMA FAGUNDES Advogado do(a) REPRESENTANTE: MAURO BASTIAN 

FAGUNDES - MT8907-O REQUERIDO(A): LUZIA CEZILIO DE SOUZA 

CORBELINO 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, 14 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: 1004083-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAINNY PRADO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

RAINNY PRADO BEZERRA OAB - MT27272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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: RAINNY PRADO BEZERRA Endereço: RUA 

ARAGARÇA, 200, NOVA VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78135-615 Senhor(a) RAINNY PRADO BEZERRA: 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. 1004083-58.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

36.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem, 

Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/03/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: RAINNY PRADO BEZERRA 

Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - 

MT11504-O, RAINNY PRADO BEZERRA - MT27272/O REQUERIDO(A): TAM 

LINHAS AÉREAS 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, 14 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: 1004140-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FLORIANO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIANO FLORIANO CORREA Endereço: RUA 

ISAIS, 12 B, QD 71, PARQUE PAIAGUAIS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-501 Senhor(a) LUCIANO FLORIANO CORREA: 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. 1004140-76.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 673,95 

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: 16/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: LUCIANO FLORIANO 

CORREA Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - 

MT21438-O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 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: 1004093-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA DOS SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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: TATIANE MARIA DOS SANTOS DA CRUZ 

Endereço: AVENIDA ARGENTINA, 8, QUADRA 04, PRIMAVERA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78132-310 Senhor(a) TATIANE MARIA DOS SANTOS 

DA CRUZ: 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. 1004093-05.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 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: 16/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: 

TATIANE MARIA DOS SANTOS DA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - MT18894-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, 14 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: 1004198-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BRUGNOLI (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: ALVES & CIA LTDA - ME Endereço: RODOVIA 

DOS IMIGRANTES, 00, - DO KM 18,601 AO KM 18,999 - LADO ÍMPAR, 

JEANNE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-400 Senhor(a) ALVES & 

CIA LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004198-79.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.551,63 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 16/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: ALVES & CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - MT24798-O REQUERIDO(A): 

SERGIO BRUGNOLI 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, 
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s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 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: 1004121-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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: SIMONE FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

Endereço: RUA COHAB VERDE, 13, Qd 30, Cohab Santa Fé, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-348 Senhor(a) SIMONE FERNANDA DE 

OLIVEIRA 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. 

1004121-70.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 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: 16/03/2020 Hora: 17:00 

AUTOR: SIMONE FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado do(a) 

AUTOR: JOZAN GOMES DE ANDRADE - RJ157025-O REQUERIDO(A): 

SERASA 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, 14 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: 1003707-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE FATIMA DE CAMPOS DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: DULCE FATIMA DE CAMPOS DO ESPIRITO SANTO 

Endereço: RUA SEU FIOTE, 12, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-104 Senhor(a) DULCE FATIMA DE 

CAMPOS DO ESPIRITO SANTO: 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. 

1003707-72.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 8.516,84 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: 16/03/2020 Hora: 16:15 

AUTOR: DULCE FATIMA DE CAMPOS DO ESPIRITO SANTO Advogado 

do(a) AUTOR: TALISSA NUNES DE SOUZA - MT21337/O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 14 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, 
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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: 1008956-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: BRUNA SOUZA GOMES Endereço: AV COUTO 

MAGALHAES, 165, JD LEBON, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 

Senhor(a) BRUNA SOUZA GOMES: 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. 

1008956-38.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 14/11/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: BRUNA SOUZA GOMES 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-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, 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: 1008956-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

BRUNA SOUZA GOMES Endereço: AV COUTO MAGALHAES, 165, RUA 

UM, QUADRA 35, CASA 06, JD LEBON, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990 Senhor(a) BRUNA SOUZA GOMES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte Executada, para que para que 

proceda ao Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, 

nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 

1008956-38.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

SP128341-A REQUERIDO(A): BRUNA SOUZA GOMES VÁRZEA 

GRANDE/MT, 14 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: 1013045-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINE CASTRO LOPES ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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: ELINE CASTRO LOPES ALBUQUERQUE Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) ELINE CASTRO LOPES ALBUQUERQUE: 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 255 de 288



Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013045-07.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 283,14 

ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 29/10/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: ELINE 

CASTRO LOPES ALBUQUERQUE Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT0017657A REQUERIDO(A): INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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, 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: 1013045-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINE CASTRO LOPES ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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 À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

ELINE CASTRO LOPES ALBUQUERQUE Endereço: Inexistente, Inexistente, 

Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) ELINE CASTRO 

LOPES ALBUQUERQUE: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1013045-07.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 283,14 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Advogado do(a) 

REQUERIDO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - MT15104-A 

REQUERIDO(A): ELINE CASTRO LOPES ALBUQUERQUE VÁRZEA 

GRANDE/MT, 14 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: 1010612-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO DE ALMEIDA (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 CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(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: BERNARDINO DE ALMEIDA Endereço: RUA 

MOSSORÓ, S/N, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-686 Senhor(a) BERNARDINO DE ALMEIDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010612-30.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.100,90 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: 07/11/2019 Hora: 13:15 REQUERENTE: BERNARDINO 

DE ALMEIDA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO 

SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O REQUERIDO(A): BANCO CSF 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, 7 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. 
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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: 1010612-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO DE ALMEIDA (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 CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010612-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BERNARDINO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato – proposta de adesão”. Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. ID. 

26165421. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007911-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE ARRUDA NETO (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007911-96.2019.8.11.0002 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/02/2020 12:54:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018177-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE GRACIELI DE MELO OLIVEIRA (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. 1018177-45.2019.8.11.0002 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, 14 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE 

CAMPOS SOUSA 14/02/2020 12:53:51

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007914-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO WILSON DE SOUZA (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. 1007914-51.2019.8.11.0002 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) 
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dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/02/2020 12:57:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004893-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONISDETH LEVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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 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: RONISDETH LEVINO DE ALMEIDA Endereço: RUA 

PARECIS, sn, (LOT JD ITORORÓ), MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78138-650 Senhor(a) RONISDETH LEVINO DE ALMEIDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1004893-33.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.062,75 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: RONISDETH LEVINO DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO 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, 14 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019332-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERILDO MOTTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STANHEL OLIVEIRA DINIZ (REU)

RHAUANE DINIZ ARRIEL (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: ENERILDO MOTTA RAMOS Endereço: RUA RIO 

DE JANEIRO, 560, CASA, NOVA VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78135-616 Senhor(a) ENERILDO MOTTA 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. 1019332-83.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Comodato, Indenização por Dano Material, Liminar]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/03/2020 Hora: 16:30 AUTOR(A): ENERILDO MOTTA RAMOS Advogado 

do(a) AUTOR(A): CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - MT11748/O 

REQUERIDO(A): STANHEL OLIVEIRA DINIZ 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, 14 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: 1008062-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-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. 1008062-62.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

14/02/2020 13:27:53
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004840-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MARIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510-O (ADVOGADO(A))

GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT21279-A 

(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: ADELINO MARIO DE ALMEIDA Endereço: Avenida 

Dois, quadra 8, casa 20, 20, (LOT C SUL), 24 de dezembro, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) ADELINO MARIO DE ALMEIDA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004840-52.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.356,80 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 16/03/2020 Hora: 16:30 AUTOR: ADELINO MARIO DE ALMEIDA 

Advogados do(a) AUTOR: GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - 

MT21279-A, CRISLAINE BALDO - MT20510-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, 14 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: 1004900-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS NERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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: ADRIANA DE JESUS NERI Endereço: RUA J, 10, 

RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, RESIDENCIAL GILSON DE BARROS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ADRIANA DE JESUS 

NERI: 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. 1004900-25.2020.8.11.0002 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: 17/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS 

NERI Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM 

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, 14 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: 1014856-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 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: RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE Endereço: RUA B, 

QUADRA 08, 17, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE: 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 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014856-02.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.923,05 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 22/01/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: 

RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE Advogado do(a) REQUERENTE: 

ISABELA FREITAS RIBEIRO - MT25257/O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO SA 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, 2 de dezembro 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: 1014856-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014856-02.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 14 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014856-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014856-02.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 14 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013918-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA ROSALES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-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: VANDA ROSALES DE MATOS Endereço: RUA 

DOM AQUINO CORREA, CASA 340, CENTRO NORTE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) VANDA ROSALES DE 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. 1013918-07.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.047,46 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

06/11/2019 Hora: 15:45. REQUERENTE: VANDA ROSALES DE MATOS 

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, 4 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: 1013918-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA ROSALES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-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. 1013918-07.2019.8.11.0002 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/02/2020 13:56:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004087-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA RODRIGUES ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (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: VALERIA RODRIGUES ROLDAO Endereço: R I Q 9 

CASA, 03, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, CIDADE DE DEUS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) VALERIA RODRIGUES 

ROLDAO: 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. 1004087-95.2020.8.11.0002 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: 17/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: VALERIA 

RODRIGUES ROLDAO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 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, 14 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: 1004908-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDRO DE MORAES JUNIOR (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:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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: BENEDITO PEDRO DE MORAES JUNIOR Endereço: 

RUA QUATORZE, 19, (LOT PRQ DEL REY), COHAB PRIMAVERA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-010 Senhor(a) BENEDITO PEDRO DE MORAES 

JUNIOR: 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. 1004908-02.2020.8.11.0002 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: 17/03/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: BENEDITO PEDRO DE MORAES JUNIOR Advogados do(a) 

REQUERENTE: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS 

SOUZA DIAS - MT23098/O REQUERIDO(A): FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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, 14 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: 1004125-10.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA DE MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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 Processo nº 1004125-10.2020.8.11.0002 

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, 14 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 14/02/2020 14:35:33

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004947-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CLAUDIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (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: BENEDITA CLAUDIA DE MIRANDA Endereço: Rua 

Sem denominação, 03, Indefinido, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 

78170-000 Senhor(a) BENEDITA CLAUDIA DE MIRANDA: 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. 1004947-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução 

do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/03/2020 Hora: 

13:15 REQUERENTE: BENEDITA CLAUDIA DE MIRANDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - MT13923/O 

REQUERIDO(A): Banco OLÉ CONSIGNADO 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, 14 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: 1004942-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-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: ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS Endereço: RUA 

21, 15, QUADRA 39, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78121-076 Senhor(a) ALEXANDRO DA SILVA 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. 1004942-74.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.187,93 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: 

17/03/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA BISELLI CORDEIRO - MT19262-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, 14 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: 1004738-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE STEFANI SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: RAIANE STEFANI SANTOS DA COSTA Endereço: 

RUA MURITIBA, qd185, (LOT JD ELDORADO) lote 20, SANTA ISABEL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-648 Senhor(a) RAIANE STEFANI 

SANTOS DA COSTA: 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. 

1004738-30.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.156,25 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: 17/03/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: RAIANE STEFANI SANTOS DA COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-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, 14 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: 1004151-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

IMIGRANTES QUADRA 08, 02, PARQUE DOS BANDEIRANTES, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78149-418 Senhor(a) ELISANGELA PEREIRA 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. 1004151-08.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 901,89 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: 17/03/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: ELISANGELA 

PEREIRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES - MT22849-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, 14 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: 1004798-03.2020.8.11.0002

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

DELVAI NATALINO GOMES DE FARIAS OAB - 692.315.322-00 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES 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: DELVAI NATALINO GOMES DE FARIAS Endereço: 

RUA VILA ALEGRE, 07, (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-665 Senhor(a) DELVAI NATALINO GOMES DE 

FARIAS: 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. 1004798-03.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.199,76 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 17/03/2020 Hora: 13:45 REPRESENTANTE: DELVAI NATALINO 

GOMES DE FARIAS Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT 

REZENDE DA SILVA - MT16773-O REQUERIDO(A): TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES 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 
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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, 14 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: 1004152-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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: KATIA REGINA DE MORAES Endereço: RUA A, Nº 

104, 104, (LOT P IPIRANGA I), Planalto Ipiranga, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-018 Senhor(a) KATIA REGINA 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. 1004152-90.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 223,65 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

17/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: KATIA REGINA DE MORAES 

Advogado do(a) REQUERENTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - 

MT22849-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, 14 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: 1007149-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO PAES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 

Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

Executada, para que para que proceda ao Pagamento voluntário da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em 

Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do artigo 523, § 1º. 

do CPC. PROCESSO N. 1007149-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VIRGILIO PAES DE 

CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: KARINY DE SOUZA RIBEIRO - 

MT22779/O-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004189-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA (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 1004189-20.2020.8.11.0002 

Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA 

JUNTA COMERCIAL VÁLIDA e em DATA RECENTE (06 meses), em nome 

da empresa Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

14/02/2020 15:01:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004191-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEVABEER COMERCIO LTDA - 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 nº 1004191-87.2020.8.11.0002 

Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA 

JUNTA COMERCIAL VÁLIDA e em DATA RECENTE (06 meses), em nome 

da empresa Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

14/02/2020 15:03:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004197-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEIXOTO DE SOUSA 26162156168 (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 1004197-94.2020.8.11.0002 

Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA 

JUNTA COMERCIAL VÁLIDA e em DATA RECENTE (06 meses), em nome 

da empresa Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

14/02/2020 15:04:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004206-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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: RONALDO JESUS DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

02 DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78116-174 Senhor(a) RONALDO JESUS 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. 1004206-56.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 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: 17/03/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: RONALDO JESUS DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A 

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, 14 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: 1003603-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-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: CRISTIANE MARIANO DE SOUZA Endereço: RUA 

BATISTA DAS NEVES, (LOT STA FÉ), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78130-663 Senhor(a) CRISTIANE MARIANO 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 
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descritas. PROCESSO N. 1003603-80.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.082,33 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/03/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: CRISTIANE MARIANO DE 

SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - MT18890-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, 14 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: 1018502-20.2019.8.11.0002

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:

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: DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA Endereço: R 

DAS JAPUIRAS, 02, (LOT H P ARRUDA), HÉLIO PONCE DE ARRUDA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-580 Senhor(a) DANIEL ELIAS 

PEREIRA 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. 

1018502-20.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 17/03/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA 

- MT17399-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, 14 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: 1007931-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FIGUEIREDO DE MORAES (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007931-87.2019.8.11.0002 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/02/2020 16:59:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUSSEIN IBRAHIM ABOU GHADDARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL 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: HUSSEIN IBRAHIM ABOU GHADDARA Endereço: 

Professora Isabel Pinto, 300, Residencial Oliveira, , Kitinet 04,, CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-110 Senhor(a) HUSSEIN IBRAHIM 

ABOU GHADDARA: 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. 

1001846-51.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/03/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: HUSSEIN IBRAHIM ABOU GHADDARA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT10097-O 

REQUERIDO(A): IUNI EDUCACIONAL S/A. e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 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: 1013741-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANA GERALDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013741-43.2019.8.11.0002 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 (anexo) no prazo legal. Várzea Grande, 14 de fevereiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010161-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PRIETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ODAIR PRIETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPHE OLIVEIRA GOMES DIAS (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. 1010161-05.2019.8.11.0002 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, 14 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/02/2020 17:26:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TYELE ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/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 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: TYELE ALVES DE MACEDO Endereço: RUA DAS 

LARANJEIRAS QUADRA 25, 18, (LOT PRQ DEL REY), IKARAY, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-070 Senhor(a) TYELE ALVES DE MACEDO: 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. 1000932-87.2020.8.11.0001 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: 17/03/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: TYELE ALVES DE 

MACEDO Advogado do(a) REQUERENTE: KLEBER RAMOS DA SILVA - 

MT23304/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, 14 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: 1004349-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELCANAN ISAC MESSIAS DA HORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 267 de 288



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: ELCANAN ISAC MESSIAS DA HORA Endereço: 

RUA 02 DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78116-174 Senhor(a) ELCANAN ISAC MESSIAS DA HORA: 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. 1004349-45.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 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: 17/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

ELCANAN ISAC MESSIAS DA HORA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A 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, 14 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: 1004353-82.2020.8.11.0002

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

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

JESSICA INGRID DE MORAES NEVES OAB - 043.222.321-59 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA 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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JESSICA INGRID DE MORAES NEVES Endereço: 

AVENIDA ANGELO VENÂNCIO DE SOUZA, casa 01, (COHAB D O 

CHAVES)- QUADRA 16, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-200 Senhor(a) JESSICA INGRID DE MORAES NEVES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1004353-82.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 22.578,63 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/03/2020 Hora: 14:30 REPRESENTANTE: JESSICA INGRID DE 

MORAES NEVES Advogado do(a) REPRESENTANTE: PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - MT8117-O REQUERIDO(A): SENDAS DISTRIBUIDORA 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, 14 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.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008201-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA DE OLIVEIRA LIMA GOMES OAB - MT22810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO OAB - SP340968 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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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: 1013086-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO FARIAS ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019286-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019424-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA MARCAL DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013363-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. DE CARVALHO DA SILVA 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 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, 14 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006816-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006816-31.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Recebo os 

presentes embargos e, em atendimento ao art. 678, do CPC, SUSPENDO A 

TRAMITAÇÃO da Execução em apenso. 2. Quanto ao pedido de tutela de 

urgência para o levantamento da averbação AV-13 da matrícula 80.944, 

realizada em 28/06/2019, entendo que o mesmo confunde-se com o mérito 

da ação, e como tal, será apreciado, razão pela qual, deixo de acolhê-lo. 

3. Certificado nos autos principais a existência destes Embargos, cite-se o 

embargado, para, nos termos do artigo 679 do CPC, querendo, contestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se como 

verdadeiros os fatos articulados pelo embargante (art. 344 do CPC). 4. 

Intime-se. 5. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006089-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA BALDIN (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, 14 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: 1006445-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 
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AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HELENO DA SILVA (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, 14 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: 1006937-93.2018.8.11.0002

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:

FILE-MAQ COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS 

LTDA ME - ME (EXECUTADO)

LAIANE MARCELE DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

ELIZEU DE LIMA PLENZ (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, 14 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: 1009961-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LIMA DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

AGRO RACOES CENTRO OESTE EIRELI - 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, 14 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013120-46.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARQUES GONZALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013098-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELLI APARECIDA WUDARSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008990-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL LEITE DA SILVA (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 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, 14 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008227-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SONIA REGINA 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, 14 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: 1012013-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA TAVEIRA LARA SANTOS (REU)

JEAN ROBSON DOS SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05(cinco) dias, informar o endereço correto da parte 

requerida JEAN ROBSON DOS SANTOS, posto que na petição inicial não 

informa o Bairro e nos documentos há informações de que o referido 

endereço situa-se junto a cidade de Cuiabá-MT e a guia da diligência 

recolhida informa Bairro PONTE NOVA situado no Município de Várzea 

Grande - MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003455-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (REU)

TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço correto da requerida 

TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA, posto que o endereço informado no 

id. 26648178 veio incompleto, não há informações quanto ao número da 

casa/imóvel.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009004-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA MACIEL (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 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, 14 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003545-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON ALEXANDRE DORINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003545-77.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: WELINGTON ALEXANDRE DORINI Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 
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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 “MUDOU-SE”, deixando, todavia, de juntar outro 

documento que atestasse a notificação válida do requerido, uma vez que 

para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, 

faz-se necessário que o credor demonstre a constituição em mora do 

devedor. 4. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. 

INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO 

DA MORA. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA 

INFRUTÍFERA, PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO 

CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. 

EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento 

válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o 

credor demonstre a constituição em mora do devedor. Para comprovar tal 

ato, no insucesso da diligência da serventia extrajudicial no endereço 

fornecido no contrato pelo devedor, deve ser realizado o protesto do título 

ou a intimação editalícia, sob pena de acarretar a extinção da demanda. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 

(Acórdão), Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 

21/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial Julgado)” 5. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, 

na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção da ação (CPC, art. 485). 6. Intime-se. 7. Às providências. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002498-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002498-68.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCIANO NUNES DE ALMEIDA 

Vistos. 1. Em análise ao feito, verifico a ausência dos atos constitutivos da 

parte autora. 2. Dessa maneira, oportunizo ao exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 

485, III). 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002543-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002543-72.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL 

BRASIL S.A REQUERIDO: FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO Vistos. 1. 

Em análise ao feito, verifico a ausência dos atos constitutivos da parte 

autora. 2. Dessa maneira, oportunizo ao exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 

485, III). 3. Ademais, determino a exclusão da peça juntada no Id 28465214 

– páginas 01/04, considerando a identificação da parte autora ali 

constante. 4. Consigno que os documentos deverão permanecer juntados 

aos autos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003558-76.2020.8.11.0002

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:

NEUZA VALADARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003558-76.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: NEUZA 

VALADARES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001424-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001424-76.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002865-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CANDIDA ASSIS ZAGONEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002865-92.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ELIANE CANDIDA 

ASSIS ZAGONEL Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002887-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA MARTINS SERIQUETI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 8 8 7 - 5 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCAS DA 

SILVA MARTINS SERIQUETI 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. Analisando os autos, verifico a 

ausência do contrato de financiamento firmado entre as partes, o que 

inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o contrato de 

financiamento, na sua integralidade, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002935-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGENIA BATISTA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002935-12.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDIGENIA BATISTA LUZ 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 
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retornou com o motivo “Endereço Insuficiente” (Id 28612479). Na 

sequência, a parte autora juntou aos autos o instrumento de protesto 

realizado, todavia, tal documento refere-se à parcela com vencimento em 

13/10/2018 (Id 28612480), ou seja, parcela já quitada pelo devedor, de 

acordo com a planilha do débito. 4. Logo, deixou de juntar outro documento 

que atestasse a notificação válida do requerido, uma vez que para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 5. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO 

BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado)” 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 

485). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002939-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO VIDAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 9 3 9 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AGNALDO 

VIDAL DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000962-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JERUSA NOLASCO SILVA EIRELI (EXECUTADO)

JERUSA NOLASCO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000962-22.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JERUSA NOLASCO SILVA EIRELI, JERUSA NOLASCO 

SILVA Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) 

dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019251-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019251-37.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BENEDITO 

SILVA DE ALMEIDA 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 “Desconhecido” (Id 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 276 de 288



26996931). Na sequência, a parte autora juntou aos autos o instrumento 

de protesto realizado (Id 26996933), sem exaurir os meios de notificação 

pessoal, de modo que, não ficou demonstrada a mora. 4. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na 

forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção da ação (CPC, art. 485). 5. Intime-se. 6. Às providências. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020569-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. DA SILVA DE DEUS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 2 0 5 6 9 - 5 5 . 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: M. C. DA SILVA 

DE DEUS - ME Vistos. 1. Acolho o pedido formulado pelo autor. 2. Todavia, 

concedo o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a fim de que o autor 

comprove a constituição em mora do devedor, bem como, junte aos autos 

o contrato firmado entre as partes. 3. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014837-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA DOS SANTOS MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014837-93.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: NARA DOS SANTOS 

MACEDO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020803-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LEANDRO SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020803-37.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: LEONARDO LEANDRO SILVA RODRIGUES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019328-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 277 de 288



TIAGO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019328-46.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: TIAGO ALVES DA SILVA Vistos. 1. Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, 

art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 8. 

Intime-se. 9. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005701-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE OLIVEIRA FERRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005701-72.2019.8.11.0002; AUTOR(A): LOURIVAL DE OLIVEIRA FERRO 

REU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG S.A, BANCO PAN, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 1. Cuida-se de Ação 

Revisional por Superendividamento c/c pedido de tutela de urgência, em 

que LOURIVAL OLIVEIRA FERRO move em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A., BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL e 

BANCO OLÉ BONSUCESSO, todos qualificados nos autos. 2. Aduz que 

realizou empréstimos consignados com as instituições financeiras 

requeridas, inclusive na modalidade de cartão de crédito, que em verdade 

se trata de empréstimo consignado mascarado, os quais somam a quantia 

de R$ 2.598,15 (dois mil e quinhentos e noventa e oito reais e quinze 

centavos). 3. Alega que seu vencimento bruto é de R$ 7.304,51 (sete mil e 

trezentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), entretanto, somados 

os descontados obrigatórios (INSS e IRPF), e os descontos a título de 

empréstimo facultativo (R$ 2.598,15), ultrapassam importância de 40% 

(quarenta por cento). 4. Ademais, afirma que o requerido Banco do Brasil 

também mascara empréstimos consignados com denominações 

diferentes, cuja soma das parcelas ultrapassam a quantia de R$ 1.423,68 

(um mil e quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), de 

acordo com os contratos e extrato juntados aos autos. 5. Pede, pois, em 

sede de liminar, a limitação dos descontos em folha de pagamento em 

razão do superendividamento e ainda, que os requeridos se abstenham de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. 

DECIDO. 6. Cuida-se de Ação Revisional por Superendividamento c/c 

pedido de tutela de urgência, em que LOURIVAL OLIVEIRA FERRO move 

em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BMG, BANCO PAN S.A., 

BANCO DAYCOVAL e BANCO OLÉ BONSUCESSO, partes devidamente 

qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 7. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 8. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento 

que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz 

de demonstrar o direito invocado. 9. Pois bem. Em se tratando de servidor 

público estadual, deve ser observado o Decreto n. 691, de 12 de setembro 

de 2016, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito 

da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 

Executivo do Estado de Mato Grosso. 10. Depreende-se do artigo 24 do 

Decreto 691/2016, que as consignações deverão obedecer ao teto 

percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor. 

11. Quanto às consignações realizadas pelas administradoras de cartão 

de crédito, o teto percentual será de 15% (quinze por cento) da 

remuneração líquida, sendo que o mesmo artigo traz a ressalva que a 

margem consignável prevista no inciso II (15%) não concorre com o limite 

definido no inciso I (30%), ou seja, as margens não concorrerão entre si – 

(artigo 24, § 1º ). 12. No caso dos autos, o autor servidor público do 

Estado de Mato Grosso, na qualidade de Policial Militar aposentado, e 

percebe remuneração bruta de R$ 7.304,51 (sete mil e trezentos e quatro 

reais e cinquenta e um centavos). Após os descontos compulsórios de 

Contribuição Previdenciária Mensalidade de Associação de Classe e 

Imposto de Renda, chega-se a uma renda líquida no valor de R$ 5.980,61 

(cinco mil e novecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos). 13. 

Assim, analisando a folha de pagamento trazida pelo autor, verifica-se que 

são descontados os seguintes empréstimos: a) Consignações: total de R$ 

1.787,73 (mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), 

o que representa 29,89% (vinte e nove vírgula oitenta e nove por cento) 

de sua renda líquida; b) Cartão de Crédito: total de R$ 810,42 (oitocentos e 

dez reais e quarenta e dois centavos), o que representa 13,55% (treze 

vírgula cinquenta e cinco por cento) de sua renda líquida. 14. Do exame 

dos documentos acostados com a inicial, verifico que os descontos 

promovidos pelos bancos demandados, relativos aos contratos 

celebrados pelo autor, efetivamente não superam o limite legal aplicável de 

30% (trinta por cento) para consignações e 15% (quinze por cento) para 

cartão de crédito. 15. Ademais, valor ressaltar que recentemente a 4ª 

Turma do STJ rejeitou o limite de 30%(trinta por cento) para débito em 

conta, decidindo que a limitação somente se aplica às hipóteses de crédito 

consignado. 16. Dessa forma, não consigo vislumbrar, neste momento 

processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte 

autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de 

natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. 

CITEM-SE os requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do comprovante de 

citação nos autos, advertindo-o de que se não houver contestação no 

prazo assinalado, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 

344 do Código de Civil. 18. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 19. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes. 20. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 21. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em 

face da parte requerida. 22. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 23. 

Intimem-se. 24. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010496-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010496-24.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: RODRIGO VIEIRA DOS 

SANTOS Vistos. 1. Em consulta realizada no sistema PJE, verifico que o 

recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo autor foi conhecido e 

não provido. 2. Dessa forma, intime-se a parte autora, a fim de que 

comprove o recolhimento da primeira parcela referente às custas 

processuais, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. 3. Decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002719-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE CASSIA DIAS DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002719-51.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: KAROLINE CASSIA DIAS DE AGUIAR 

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 se refere a parcela com vencimento em 13/06/2019, onde na planilha 

de débito colacionado aos autos verifica-se que a parcela encontra-se 

paga. Ademais, a notificação sequer foi recebida, sendo devolvida com o 

motivo “Mudou-se”. 4. Assim, uma vez que para o desenvolvimento válido 

e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor 

demonstre a constituição em mora do devedor, faculto ao autor a emenda 

da inicial para 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 

extinção por ausência dos pressupostos processuais. 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003815-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003815-04.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ALEXSSANDER MARTINS DE 

LIMA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. 

Considerando que o recibo de pagamento anexado aos autos para 

comprovação da hipossuficiência financeira do autor encontra-se 

apócrifa, não possuindo, pois, validade jurídica, concedo-lhe o prazo de 

15 (quinze) dias para que anexe a carteira de trabalho com o respectivo 

registro na empresa citada, de modo a dar suporte comprobatório ao 

pedido, sob pena de indeferimento do pedido. 2. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004005-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE MACHADO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004005-64.2020.8.11.0002; AUTOR: DEIZE MACHADO LEMES REU: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “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: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, 

do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, III). 6. Intime-se. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004004-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE MACHADO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004004-79.2020.8.11.0002; AUTOR: DEIZE MACHADO LEMES REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “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: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Logo, verifico que os documentos trazidos aos autos não são robustos 

capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora. 6. Outrossim, 

percebo que a autora não descurou em atribuir corretamente o valor da 

causa, conforme determina o art. 292, inciso II do CPC, considerando que 

sua pretensão tem por objetivo a modificação do valor do ato ou de sua 

parte controvertida. 7. Dessa forma, oportunizo à parte autora o prazo de 

15 (quinze) dias para: a) Comprovar documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, 

do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, III). b) Atribuir corretamente o 

valor da causa, nos termos do art. 292, inciso II do CPC. 8. Intime-se. 9. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004002-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE MACHADO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004002-12.2020.8.11.0002; AUTOR: DEIZE MACHADO LEMES REU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 1. Para 

a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “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: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Logo, verifico que os documentos trazidos aos autos não são robustos 

capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora. 6. Outrossim, 

percebo que a autora não descurou em atribuir corretamente o valor da 

causa, conforme determina o art. 292, inciso II do CPC, considerando que 

sua pretensão tem por objetivo a modificação do valor do ato ou de sua 

parte controvertida. 7. Dessa forma, oportunizo à parte autora o prazo de 

15 (quinze) dias para: a) Comprovar documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, 

do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, III). b) Atribuir corretamente o 

valor da causa, nos termos do art. 292, inciso II do CPC. 8. Intime-se. 9. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003741-47.2020.8.11.0002

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:

KATIANE COSTA UREBE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003741-47.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: KATIANE COSTA UREBE DE SOUZA Vistos. 1. Em análise 

aos autos, denoto a irregularidade na representação processual da parte 

requerente, tendo em vista a ausência de procuração em nome do 

causídico peticionante. 2. O vício de representação processual é 

considerado vício sanável e, portanto, não acarreta, por si só, a extinção 

do feito sem julgamento do mérito, constituindo-se mera irregularidade que 

impõe seja intimada a parte para regularizar a situação. 3. Ante o exposto, 

suspendo o curso do processo e determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sane a irregularidade na 

representação processual, sob pena de extinção. 4. Decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos para deliberações pertinentes. 5. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003738-92.2020.8.11.0002

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:

HELVIS WANDER ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003738-92.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: HELVIS WANDER ALVES Vistos. 1. Em análise aos autos, 

denoto a irregularidade na representação processual da parte requerente, 
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tendo em vista a ausência de procuração em nome do causídico 

peticionante. 2. O vício de representação processual é considerado vício 

sanável e, portanto, não acarreta, por si só, a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, constituindo-se mera irregularidade que impõe seja 

intimada a parte para regularizar a situação. 3. Ante o exposto, suspendo 

o curso do processo e determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sane a irregularidade na representação 

processual, sob pena de extinção. 4. Decorrido o prazo, certifique-se e 

conclusos para deliberações pertinentes. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002790-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO MARCELINO ARAUJO (REQUERIDO)

O. MARCELINO ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002790-53.2020.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: O. MARCELINO ARAUJO - ME, OTAVIO 

MARCELINO ARAUJO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessário 

se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 

2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise aos autos verifico 

que o autor não juntou aos autos a notificação da parte requerida, de 

modo a comprovar sua mora. 4. Além disso, o autor não juntou a planilha 

de débitos, sendo que a planilha de Id 28562757 não discrimina o valor das 

parcelas vencidas e vincendas. 5. Observo ainda, a irregularidade na 

representação processual da parte autora, considerando a ausência de 

procuração em nome do causídico peticionante. 6. Dessa maneira, 

oportunizo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para sanar as 

irregularidades apontadas, quais sejam: a) Comprovar a constituição em 

mora do devedor, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de extinção sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos 

processuais (CPC, art. 485); b) Juntar a planilha discriminada do débito e, 

c) Regularizar a representação processual. 7. Intime-se. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002970-69.2020.8.11.0002

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:

WALACE FABRICIO SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002970-69.2020.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: WALACE FABRICIO SANTOS DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003001-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GUILHEM MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003001-89.2020.8.11.0002; AUTOR: TIAGO GUILHEM MACEDO REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “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: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Ademais, verifico que a pretensão da parte tem por objeto a existência 

o cumprimento e/ou a modificação de ato jurídico (art. 292, II, do CPC), 
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cumulada com indenização por danos morais (art. 292, V, CPC), razão 

pela qual, o valor atribuído à causa deve observar o disposto no inciso VI, 

artigo, 292 do CPC. 6. Ante o exposto, determino que seja intimado o autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Adeque o valor da causa e, b) 

Comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC) 

e, 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003200-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA AUGUSTA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003200-14.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUZIA AUGUSTA DE MORAES 

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 se refere a parcela com vencimento em 01/09/2019 e demais 

subsequentes, e a dívida constante na inicial refere-se a parcela com 

vencimento em 01/10/2019, não tendo sido o devedor notificado da 

parcela vencida. 4. Vale ressaltar que a inclusão do termo “demais 

subsequentes” na notificação enviada ao devedor, não tem o condão de 

constituí-lo em mora para as parcelas que, por ventura, venha o devedor a 

inadimplir. 5. Assim, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular 

da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor 

demonstre a constituição em mora do devedor, faculto ao autor a emenda 

da inicial para 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 

extinção sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos 

processuais. 6. Intime-se. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003523-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA SENNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003523-19.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE CARLOS PEREIRA SENNA 

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 duas tentativas de Notificação 

Extrajudicial, verifico que a primeira enviada para o endereço indicado no 

contrato retornou com o motivo “Não Existe o Número”, e a segunda, 

remetida para endereço não informado no contrato, foi assinada por 

pessoa estranha aos autos, de modo que a mora não ficou devidamente 

comprovada nos autos. 4. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

PROTESTO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA 

– LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.A notificação válida do 

devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto 

supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de 

busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado nos autos. (CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito, por ausência dos 

pressupostos processuais. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003525-86.2020.8.11.0002

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:

AUGUSTO MARCELINO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003525-86.2020.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: AUGUSTO MARCELINO LOPES 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 

“MUDOU-SE”, deixando, todavia, de juntar outro documento que atestasse 

a notificação válida do requerido, uma vez que para o desenvolvimento 

válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o 

credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. 

MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 
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(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado)” 5. Ainda, verifico que não foram juntadas as 

guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 6. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, bem como comprove o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003008-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003008-81.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar a parte requerida em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, 

III). 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003535-33.2020.8.11.0002

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:

LOILSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003535-33.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LOILSON 

MARTINS DE OLIVEIRA 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 NRO”, deixando, todavia, de juntar outro documento que 

atestasse a notificação válida do requerido, uma vez que para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO 

BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado)” 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, por ausência de 

pressupostos processuais. 6. Intime-se. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003730-18.2020.8.11.0002

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:

MARIA LUIZA DE MEIRELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003730-18.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: MARIA LUIZA DE MEIRELES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte requerida em mora. 2. Inicialmente, denota-se que o contrato que 

embasou o presente pedido não fora devidamente assinado pela 

requerida, o que demonstra, em princípio, ausência de interesse 

processual do autor, ante a não comprovação de relação jurídica entre 

eles. 3. Observo ainda, a irregularidade na representação processual da 

parte autora, considerando a ausência de procuração em nome do 

causídico peticionante. 4. Ademais, em análise aos documentos 

colacionados pelo autor, verifico que não restou comprovado o 

recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária, eis que as guias 

acostadas no Id’s 29069938 e 29069940, e, respectivamente, os 

comprovantes de Id 29069939 e 29070841, não pertencem aos presentes 

autos, mas sim, ao processo nº 1005043-48.2019.8.11.0002. 5. Assim, 

determino à Secretaria da Vara que promova a exclusão dos documentos 

citados, por não fazerem parte dos presentes autos. 6. Não obstante, 

oportunizo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar as 

irregularidades apontadas (contrato assinado pelas partes, regularização 

processual e comprovante de recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária), sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art. 485, do 

CPC). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003704-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE MACHADO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003704-20.2020.8.11.0002; AUTOR: DEIZE MACHADO LEMES REU: 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 1. Cuida-se de Ação Revisional c/c 

repetição de indébito proposta por DEIZE MACHADO LEMES em face de 
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BANCO DAYCOVAL S.A., ambos qualificados na inicial. 2. Requer a parte 

autora a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 3. Pois bem. Para 

a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “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: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 4. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, § 3º, do Novel 

Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 5. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 6. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

7. Com efeito, verifico que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora. 8. Outrossim, ao 

analisar a inicial, percebo que a autora se descurou em atribuir 

corretamente o valor da causa, conforme determina o art. 292, II do CPC. 

9. Ocorre que a pretensão da autora tem por objeto a modificação do valor 

do ato ou de sua parte controvertida. 10. Assim, oportunizo à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que sane as irregularidades apontadas, 

atribuindo corretamente o valor da causa, e comprove documentalmente 

sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de indeferimento da inicial, conforme art. 

321, parágrafo único do CPC. 11. Intime-se. 12. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004123-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EROISA DE MELLO SCHAUSTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004123-40.2020.8.11.0002; AUTOR(A): EROISA DE MELLO SCHAUSTZ 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “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: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, os holerites juntados aos autos comprovam que 

possui renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não 

cabendo a este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as 

despesas praticadas pela parte. 6. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004090-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAYNE GAMERO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004090-50.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LORRAYNE GAMERO DE ARAUJO 

Vistos. 1. Em análise aos autos, verifico que não foram anexados aos 

autos as guias de recolhimento das custas processuais e Taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 2. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, III). 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003608-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES RAFAEL IBIAPINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003608-39.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JAQUES RAFAEL IBIAPINO Vistos. 1. 

Em que pese o termo de acordo acostado no Id 29233766, denoto que não 

consta assinatura da parte requerida, nem sequer fora juntado aos autos 

o instrumento procuratório concedendo poderes ao patrono. 2. De acordo 

com o art. 76 do Código de Processo Civil, deverá ser concedido prazo 

para a regularização processual, conforme vejamos: “Art. 76. Verificada a 

incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o 

juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja 

sanado o vício.” 3. Desta feita, suspendo o curso do processo e determino 

a intimação da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sane a 

irregularidade apontada, trazendo aos autos a minuta de acordo assinada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067917/2/2020 Página 284 de 288



pela parte requerida ou, instrumento procuratório, sob pena de não 

homologar o acordo celebrado entre as partes. 4. Decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002757-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002757-63.2020.8.11.0002; AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

XINGU CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME Vistos. 1. Oportunizado 

prazo para o autor comprovar o recolhimento das custas processuais e 

taxa judiciária, este, por sua vez, quedou-se inerte. 2. Na sequência, veio 

aos autos requerer a homologação do acordo celebrado com a parte 

requerida. 3. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora, a fim 

de que cumpra a determinação de Id 28898389, no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020429-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRA FERREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020429-21.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: VALDIRA FERREIRA DA SILVA SANTOS Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001768-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BANDEIRA DUARTE E SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 7 6 8 - 5 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GUSTAVO 

BANDEIRA DUARTE E SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos as 

Notificações Extrajudiciais referentes aos grupos/cotas 8814/246 e 

8847/262, verifico que ambas as correspondências retornaram com o 

motivo “Não existe o número”, de modo que a mora não ficou devidamente 

comprovada nos autos. 4. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

PROTESTO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA 

– LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.A notificação válida do 

devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto 

supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de 

busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado nos autos. (CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). 5. Além disso, o autor não 

juntou a planilha de débitos. 6. Dessa maneira, oportunizo à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para sanar as irregularidades apontadas, quais 

sejam: a) Comprovar a constituição em mora do devedor, na forma do art. 

2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, por ausência dos pressupostos processuais (CPC, art. 485) e, b) 

Juntar a planilha discriminada do débito. 7. Intime-se. 8. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000716-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER BELO DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000716-26.2020.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: MULLER BELO DOURADO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. em face de MULLER BELO 

DOURADO, ambos qualificados na exordial. 2. As partes vieram em juízo 

informar a realização de acordo, pugnando pela sua homologação e 

consequente extinção do feito (Id 29012728). 3. Denoto que a referida 

peça encontra-se devidamente assinada pelas partes. 4. Pois bem, diante 

do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado 

pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000707-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000707-64.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ANDRE LUIZ CACERES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão proposta pelo BANCO J. SAFRA S/A em face de ANDRÉ 

LUIZ CÁCERES, ambos qualificados na exordial. 2. As partes vieram em 

juízo informar a realização de acordo, pugnando pela sua homologação e 

consequente extinção do feito (Id 29094907). 3. Denoto que a referida 

peça encontra-se devidamente assinada pelas partes. 4. Pois bem, diante 

do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado 

pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição e honorários advocatícios conforme pactuado. 6. 

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018603-57.2019.8.11.0002

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:

DORALICE BALBUENO BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018603-57.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DORALICE BALBUENO 

BRITO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela 

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face 

de DORALICE BALBUENO BRITO, ambos qualificados na exordial. 2. As 

partes vieram em juízo informar a realização de acordo, pugnando pela 

sua homologação e consequente extinção do feito (Id 29099624). 3. 

Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada pelas 

partes. 4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição e honorários advocatícios 

conforme pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001628-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANUARIO MENACHO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001628-57.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JANUARIO MENACHO FERREIRA 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de JANUARIO 

MENACHO FERREIRA, alegando que firmou com o requerido contrato de 

financiamento para aquisição do veículo descrito nos autos. 2. Conta que 

o requerido encontra-se inadimplente com suas prestações, pelo que 

requer a concessão de liminar de busca e apreensão para retomada do 

bem mencionado na inicial. 3. Concedida a liminar (Id 18290881), foi 

devidamente cumprida, conforme auto de busca e apreensão e depósito 

(Id 19235545). 4. Devidamente citado (Id 19607727), o requerido 

apresentou contestação com quitação do débito, conforme comprovante 

de depósito anexado ao pedido (Id 19622556) e requereu a devolução do 

veículo (Id 19622544). 4. Em vista do depósito realizado, deferiu-se a 

restituição do veículo apreendido (Id 19833634), cuja entrega foi 

devidamente formalizada nos autos (Id 20183452). 5. A parte autora 

requer o levantamento do valor depositado em juízo pelo requerido (Id 

20180547), pedindo, ainda, o pagamento do valor referente às custas e 

honorários advocatícios. 6. Na sequência, a parte autora requer a 

intimação do requerido, para fins de regularização do documento de 

transferência do veículo (Id 20891511). É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, alegando a autora que a 

requerida financiou veículo e incorreu em mora. 8. A questão destes autos 

não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo 

antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Novel 

Código de Processo Civil. 9. Consta dos autos que após a apreensão do 

veículo o requerido consignou em juízo os valores discriminados pelo autor 

na inicial (R$ 15.662,60 – quinze mil e seiscentos e sessenta e dois reais e 

sessenta centavos), quitando, desta feita, o contrato. 10. Verifica-se que 

o pagamento do débito ocorreu nos limites e regras estabelecidas na Lei 

vigente, com o depósito da quantia informada pelo autor na inicial, de tal 

sorte que teve seu veículo restituído. 11. Em que pese a discordância da 

autora com relação aos valores depositados pela parte requerida, entendo 

que razão não lhe assiste, pois, o requerido obedeceu rigorosamente os 

valores informados pelo autor em sua inicial, depositando em juízo a 

quantia devida, nada obstando, todavia, que o requerido seja condenado 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

razão do princípio da causalidade da ação. 12. Assim , dou como quitado o 

débito do autor, por entender que o pagamento foi suficiente para quitação 

do contrato. 13. Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato em 

face do depósito da quantia devida, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO 

AUTOR, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil, 

contudo, mantendo o bem na posse do requerido, em razão do 

adimplemento integral do contrato. 14. Indefiro o pedido de gratuidade 

processual apresentado pelo requerido, em razão da ausência de 

documentos que comprovassem sua condição. 15. Assim, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e, ainda, ao pagamento 

dos honorários advocatícios em favor do autor, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º). 16. Expeça-se Alvará 

Judicial em favor do autor, na conta indicada nos autos (Id 20180547 – 

pág. 4. 17. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. 18. Com relação ao pedido de Id 20891511, verifico que não 
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faz parte do objeto dos autos, razão pela qual resta prejudicado. 19. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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