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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 031, DE 17 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 e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 17 de fevereiro de 20 20, o art. 2º da 

Portaria nº 270-2018, datada de 07.08.2018, que lotou a servidora Eleida 

Acácia Mamede de Lucena, matrícula 6673, cadastrada no CPF 

141.823.271-87, na Central de Administração.

 Artigo 2º - Lotar, a partir de 17 de fevereiro de 20 20, a servidora Eleida 

Acácia Mamede de Lucena, matrícula 6673, cadastrada no CPF 

141.823.271-87, no 1º Juizado Especial Cível e Criminal.

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001043-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AGUIAR CEZAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

n. 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte AUTORA, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação ( id. 6106989 e 

seguintes).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002721-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203 § 4º do NCPC, e do provimento n.º 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos a fim INTIMAR a parte Requerida para no prazo de 

15 (quinze) dias ofertar CONTRARRAZÕES ao recurso interposto, nos 

termos do art. 1.010, § 1º do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003468-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MACANHA MANGERONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (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))

 

Intimação do advogado da parte EXEQUENTE, para em cinco dias requerer 

o que de direito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003107-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENILCE RODRIGUES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que conforme juntado nos autos, as custas judiciais e as 

taxas judiciárias foram devidamente recolhidas e arrecadadas pela PARTE 

REQUERIDA. Porém o do valor do cartório distribuidor foi realizado 

EQUIVOCADAMENTE na conta do FUNAJURIS. Sendo assim, intimo 

novamente a parte. Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, INTIMO a PARTE REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o recolhimento do valor de R$14,81 ao Cartório Distribuidor. O 

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

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

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

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

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

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuado o pagamento, juntar o 

comprovante de depósito/transferência, conforme Lei nº 7.603/2001.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007440-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1007440-48/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Elias Ferreira dos 

Anjos. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. ELIAS 

FERREIRA DOS ANJOS, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 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, 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) acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil, uma vez que o de (fl.15) mostra-se insuficiente para a 

cognição do juízo (art.98, CPC); b) carreando documentos legíveis e 

indispensáveis à propositura da demanda (especificamente o 

comprovante de endereço no qual a parte autora figure como titular ou, 

sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora), 

mesmo porque o documento acostado (fl.13) não se presta ao fim 

colimado (art.320, CPC); c) adequando a pretensão, eis que o autor 
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postula por “Cumprimento Provisório de Sentença” proferida na ação sob 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, todavia, é sabido que esta (sentença) 

deverá ser liquidada de acordo com o disposto no item ‘B.8’. Transcorrido 

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

Intime-se. Cumpram-se. Roo-MT., 28 de setembro de 2017. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005548-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES GAZOLA LTDA (REU)

JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005548-07/2017 Ação: Ordinária Autora: Agronegócios Nacional 

Comércio Produtos Agrícolas Ltda. Rés: Primafetil Insumos Agrícolas – 

José de Souza & Costa Ltda e Outra. Vistos em correição. 

AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, 

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

“Ação Ordinária” em desfavor PRIMAFETIL INSUMOS AGRÍCOLAS – JOSÉ 

DE SOUZA & COSTA LTDA e SEMENTES LÍDER- SEMENTES GAZOLA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, 

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

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

dias) dias, recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

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

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção 

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

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

88/2014/CGJ. Ademais, manifeste-se a parte autora, no prazo consignado, 

acerca da competência para processar e julgar a presente demanda, eis 

que endereçada para a Comarca de Primavera do Leste – MT (fl.03). 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de setembro de 2017. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007552-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES OAB - MT19914/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1007552-17/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Marina Cristina 

de Souza Fernandes. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). 

Vistos, etc. MARINA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES, com qualificação 

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

Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, 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 documentos legíveis e indispensáveis à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço no 

qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que 

o mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo 

titular da unidade consumidora), mesmo porque o documento acostado 

(fl.150) não se presta ao fim colimado, sob pena de extinção nos moldes 

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

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

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 02 de outubro 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002027-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. SILVA COMERCIO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Edson Ritter OAB - MT15465-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))

 

Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da requerente para 

apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007438-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONCEICAO TALON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1007438-78/2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Patrícia Conceição Talon. Ré: Distribuidora de Energia S/A – Energisa Mato 

Grosso. Vistos, etc. PATRÍCIA CONCEIÇÃO TALON, com qualificação nos 

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

Inexistência de Relação Contratual” em desfavor DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A – ENERGISA MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 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, sob pena 

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

Processo Civil: a) elucidando os fatos, eis que a narrativa dos autos 

encontra-se confusa; especialmente, no que tange a correlação entre o 

presente feito e o de nº3838-03.2016.811.0003 (Código – 822620), nos 

termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) acostando aos 

autos documentação comprobatória da necessidade de assistência 

judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 

320 do Código de Processo Civil c/c os art. 321 e 485, inciso I, do CPC e 

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

88/2014/CGJ; c) carreando documentos legíveis, eis que os de (fl.15 e 

fls.20/21) não o são, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 02 de outubro de 2017. Dr. 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003638-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEVERINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003638-76.2016 Ação: Reparação por Dano Moral e Material Autor: 

Antônio Severino da Costa. Réu: Banco do Brasil S.A. Vistos etc... 

ANTÔNIO SEVERINO DA COSTA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Devidamente citado, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 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, 11 

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

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002440-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACXIEL INACIO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002440-67.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Acxiel 

Inácio Soares. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc... 

ACXIEL INÁCIO SOARES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado. Devidamente citada, apresentou contestação e documentos 

(fls.457/477), arguindo preliminares e, instada a se manifestar, a parte 

autora refutou as alegações da ré às (fls.478/494; fls.495/514), vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, entendo que o pedido de 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, não 

pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a indenização 

referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de qualquer 

seguradora conveniada, conforme, também, assente a jurisprudência: 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. POSSSIBILIDADE. PEDIDO DE INCLUSÃO NA LIDE DA 

SEGURADORA CONSORCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

INACOLHIMENTO. MÉRITO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA 

JULGAMENTO DA CAUSA. LAUDO DO IML APONTANDO PERDA 

FUNCIONAL DE 100% DO TORNOZELO ESQUERDO. DANO PERMANENTE 

E IRREVERSIVEL. ESTIPULAÇÃO DO VALOR PELA LEI EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO DA TABELA SUSEP. OBSERVÂNCIA DO VALOR 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. VALOR PAGO A MAIOR PELA 

SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. II - Embora 

cada uma das seguradoras que integram o consórcio Dpvat pertença a 

uma entidade líder, qualquer uma das consorciadas será responsável pelo 

recebimento das solicitações de indenização securitária e cumprimento 

desta obrigação, notadamente em razão da obrigação solidária 

estabelecida em lei.” (TJ-BA - APL: 00324034920098050080, Relator: Pilar 

Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

14/02/2017) (Grifo nosso) De outro ponto, pugna a ré, em sede de 

preliminar, para que a ação seja extinta por falta de interesse de agir em 

razão do pagamento da cobertura ser realizado em sede administrativa, 

porém, a preliminar 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 esgotamento da via administrativa não é 

mais condição para ajuizamento de ação. Ademais, o pleno acesso ao 

Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 

1988, assim, não cabível impor a alguém a obrigação de propor processo 

administrativo, pois a lei não exige tal desiderato. Neste sentido, o trato 

jurisprudencial: “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - COBRANÇA – Invalidez permanente parcial – Falta de 

interesse de agir – Afastamento – A pretensão ao recebimento da 

indenização do seguro obrigatório não exige prévio requerimento 

administrativo - Preliminar rejeitada - Há nexo de causalidade entre o 

acidente e a lesão parcial permanente comprovado nos autos pelo boletim 

de ocorrência e pelo laudo pericial – Laudo pericial conclusivo no sentido 

de que o autor sofreu incapacidade parcial permanente com 35% de perda 

funcional do membro afetado – Indenização corretamente fixada de 

acordo com a extensão da incapacidade e atrelada ao laudo pericial – 

Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 

00452552420138260002 SP 0045255-24.2013.8.26.0002, Relator: Claudio 

Hamilton, Data de Julgamento: 16/03/2016, 25ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/03/2016) (Grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

(DPVAT) – REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA 

DECISÃO AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À 

FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA 

LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É 

manifestamente infundado agravo regimental cujas razões constituem 

repetição literal das razões do recurso à qual foi negado seguimento, 

porque a medida constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. 

“A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de 

demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 

24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015). 3. “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
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proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 

13/06/2012, DJe 19/06/2012). 4. Tratando-se de Agravo Regimental 

manifestamente infundado, deve o agravante ser condenado ao 

pagamento de multa de um a dez por cento do valor corrigido da causa, 

nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 119378/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, 

Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo nosso). 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). A 

exigência, portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende 

a ré, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (fl.475), assim, para tal, nomeio o Dr. 

Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta cidade, 

o qual deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a 

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

honorários do perito em R$900,00 (novecentos reais), a cargo da ré, a 

qual deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a 

senhora Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, 

intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, 

e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos 

honorários periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida 

a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. 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: 1003604-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1003604-04/2016 Ação: Revisão Contratual Autora: Só Freios Comércio 

de Peças e Serviços Ltda – ME. Ré: Sicredi Sul MT. Vistos, etc. SÓ FREIOS 

COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME, com qualificação nos 

autos, ingressou com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no 

petitório de (fls.57/58), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 

do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1o”. No caso posto à liça, aduz a embargante que há omissão, devendo 

ser provido os presentes embargos de declaração. Pois bem. 

Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pelo embargante não é pertinente e, à evidência, não deve ser 

acatada. Primeiramente, destaca-se o esclarecimento do autor acerca da 

“omissão”: “Será omissa a decisão se houver alguma lacuna, uma falta, 

algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a 

sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja 

referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. 

Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser examinado” 

(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual 

Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 2008. p. 136). Sobre o tema: “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. O acórdão 

analisou de modo adequado a matéria submetida à apreciação, não 

havendo omissões, contradições ou obscuridades a eivá-lo. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (Embargos de Declaração Nº 

70061094637, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/08/2014). No caso, a 

omissão arguida não têm nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses, mesmo 

porque a decisão de (fls.54/56) não indefere ou deixa de analisar a 

assistência judiciária, mas determina que a parte autora carreie aos autos 

os comprovantes de depósito das custas e taxas judiciárias, mesmo 

porque os termos “assistência” e “gratuita” só aparecem nas (fl.46 e fl.57) 

destes autos, portanto, posterior ao despacho ora embargado. Acerca do 

tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Na cumulação de 

pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode tornar os demais 

prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz o enfrentamento 

e solução de tais pedidos em sua decisão” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.1.591) Em não havendo obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.” (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS”. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003) Ademais, salutar é transcrever o disposto no 

artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “Art. 1.001. Dos despachos não 

cabe recurso.” Neste contexto, os embargos são manifestamente 

improcedentes e necessariamente protelatórios, buscando o embargante o 

que efetivamente não lhes seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido 

uma constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica 

vem tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve 

ser aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada 

já que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, inadmissível é a interposição de embargos de declaração para 

opor-se sobre teor constante em despacho de mero expediente. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado por SÓ 

FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME, assim, via de 

consequência, imponho ao embargante a multa de 1% (um por cento), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 6 de 229



sobre o valor dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 

613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2º do 

Código de Processo Civil, mantendo o despacho de (fls.54/56), em sua 

íntegra. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 25 de novembro de 

2016. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL SIMOES BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1000691-49.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autor: Jamil Simões Barcelos Ré: BV Financeira S.A. Vistos, etc. 

JAMIL SIMÕES BARCELOS, 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 Dano Moral’ em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A - CRÉDIDO, FINANCIAMENTO E 

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

é pessoa honesta e honrada e quando foi realizar compras em uma loja de 

auto peças fora surpreendido com a impossibilidade de o fazer pois seu 

nome estava negativado pela ré; que ao diligenciar junto ao órgão 

competente evidenciou o apontamento do contrato de número 

10010000102001637023, no valor de R$ 2.111,42 (dois mil cento e onze 

reais e quarenta e dois centavos); que a conduta da ré é ilegal tendo em 

vista que o autor não fora cientificado por qualquer meio acerca de 

eventual débito pendente; requereu liminarmente a exclusão de seu nome 

dos cadastros de maus pagadores; no mérito que fosse a dívida 

declarada inexigível e a requerida condenada ao pagamento de R$ 

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), atribuindo igual quantia a 

causa.” A liminar foi parcialmente deferida, com a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária e a prioridade de tramitação. 

Devidamente citada, não apresentou a ré contestação no prazo legal, 

razão pela qual a petição apresentada em 13.01.2017 e seus documentos 

não serão analisados. Foi determinada a intimação das partes acerca de 

eventual pedido de dilação probatória (fls.152/154), oportunidade onde 

ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 

Posteriormente, em cumprimento ao despacho de fls. 152/154, retificou a 

Sra. Gestora (fls. 185) acerca da tempestividade da contestação e 

documentos da ré, 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. De 

outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor". 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, diante da 

sua intempestividade, 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. A propósito, a parte autora interpôs a presente 

ação em desfavor da ré, objetivando a declaração de inexistência de 

dívida, haja visto que não teve ciência de qualquer fatura que veio 

posteriormente a vencer, bem como reparação por danos morais, tendo 

em vista que o nome do autor foi levado ao rol dos maus pagadores junto 

aos serviços de proteção ao crédito. Pois bem. Analisando as razões de 

fato e de direito deduzida pela parte autora e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, 

entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela 

ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado ao réu que, de 

forma culposa causou os danos morais. Dessa forma, e por tudo mais que 

consta dos autos, declaro inexigível a divida levada a apontamento. No 

que tange o dano moral, entendo que esse também é ocorrente. Uma vez 

declarada a dívida inexigível, e por via de consequência a inscrição como 

indevida, resta configurado o dano moral. A negativação indevida é 

daquele dano presumido, ou seja, in re ipsa. Nessa mesma linha é o 

pacífico entendimento jurisprudencial: “E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANO IN RE IPSA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 01. É indevida a 

inscrição do nome do autor em órgão de restrição de crédito quando não 

comprovada a realização do contrato que ensejou a negativação de seu 

nome. 02. O dano moral proveniente da inscrição indevida é in re ipsa, ou 

seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo. 03. Incabível a diminuição do 

valor fixado a título de danos morais quando compensa o abalo moral 

sofrido e imprime uma sanção de caráter educativo ao demandado, sem 

causar enriquecimento indevido ao ofendido. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o . ”  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 1 6 5 6 3 0 4 2 0 1 5 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0816563-04.2015.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de 

Julgamento: 10/08/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2016) 

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). 

No que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos 

autos, arbitro em R$ 6.000,00 (seis 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 sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis 

à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória c/c 

Indenização por Dano Moral’, promovida por JAMIL SIMÕES BARCELOS, 

com qualificação nos autos, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, 

para o fim de declarar inexigível a dívida levada a apontamento do contrato 

10010000102001637023, no valor de R$ 2.111,42 (dois mil cento e onze 

reais e quarenta e dois centavos), bem como condenar a ré ao pagamento 

da importância de R$ 6.000,00 (seis 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 também 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, não havendo pedido 

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

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

Rondonópolis-Mt., 24/Julho/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004834-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEZ ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

1004834-81.2016 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Valdez Antonio da Silva. Ré: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. 

VALDEZ ANTONIO DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral’ em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que o autor celebrou para com a requerida contrato de 

prestação de serviço consistente no fornecimento de internet banda larga; 

que necessitou de transferência de domicilio, ocasião na qual solicitou a 

requerida acerca da necessidade de mudança do local de prestação de 

serviço; que a requerida informou ao autor que não haveria a possibilidade 

de mudança, razão pela qual o serviço foi cancelado, com a informação 

de que haveria cobrança de cláusula penal, o que não concordou o 

requerente tendo em vista que nunca houve contrato escrito que previsse 

referida cláusula; que futuramente necessitou da aprovação de crédito, o 

que fora negado diante da existência de apontamento do nome do autor no 

rol de maus pagadores; requereu liminarmente a suspensão do protesto, e 

no mérito a condenação da ré ao pagamento de indenização de danos 

morais, atribuindo a causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).” A 

liminar foi deferida. Devidamente citada, a ré contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que 

inexistiu falha na prestação de serviço ou qualquer ilícito por parte da ré; 

que o contrato foi regularmente cancelado e que a multa cobrada é devida, 

razão pela qual inexiste o dever de indenizar; que o autor não forneceu 

nenhuma prova acerca do direito que pleiteia; que a multa foi regularmente 

cobrada; requer a improcedência da demanda, com a condenação do 

autor em custas e honorários. Juntou documentos e telas de sistema.” 

Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora, tardiamente (fls. 

207/212). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (fls.212/214), oportunidade onde a parte 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a parte ré deixou seu 

prazo transcorrer in albis, 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 indenização por danos 

morais, segundo o qual, faz jus. 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 da autora. Muito pelo 

contrário, inicialmente informa que o contrato foi devidamente rescindido, e 

mais a frente alega que não há nenhum pedido de cancelamento. Ademais, 

o autor é claro ao relatar que foi atendido por preposto da ré, informando 

ainda os referidos protocolos de atendimento acerca das reclamações 

que alega ter feito. Bastava a ré juntar aos autos referidas gravações 

para que assim justificasse que a rescisão contratual não deu por sua 

culpa, e que consequentemente as cobranças eram daquelas previstas 

contratualmente e, portanto, legítimas, o que não ocorreu. Em caso 

análogo, a jurisprudência assim tem-se manifestado: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA 

INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA 

ESTIPULADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER MANTIDA. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005509153, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 

10/12/2015).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005509153 RS, Relator: Lusmary 

Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 10/12/2015, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2015) 

Evidente ressaltar que em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos 

fatos, bem como colacionar aos autos documentos, estes não são hábeis 

a elevar a improcedência da demanda na forma que pretende, em especial 

por se tratarem de telas de sistema e demais documentos de cunho 

unilateral. Dessa forma, não fora diligente em demonstrar que inexiste 

culpa de sua parte apta a não ensejar o dever de indenizar. Do exposto, 

declaro inexigível a dívida levada a apontamento. No que tange o dano 

moral, entendo que esse também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida 

inexigível, a inscrição do nome do autor no rol de mais pagadores por si só 

configura o dano e, consequentemente, o dever de indenizar. Nessa 

mesma linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. É de ser majorado o 

quantum fixado na sentença a titulo de indenização por danos morais (R$ 

3.000,00) a fim de adequá-lo aos parâmetros utilizados pelas Turmas 

Recursais Cíveis em casos análogos. Indenização majorada para R$ 

7.240,00. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005438833, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 13/04/2015).” 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). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 7.000,00 (sete 

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 sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

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

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por VALDEZ ANTONIO DA SILVA, com qualificação nos autos, em 

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

fim de declarar inexigível a dívida levada a apontamento sob o número 

0000000011289-MT (fls.21), bem como condenar a ré ao pagamento da 

importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

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

a contar desta decisão. Ratifico a decisão de fls.23/26. Condeno-a 

também a ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze 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., 

22/Agosto/2.017.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-36.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA SPERBER BAIA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA OAB - MT16176/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1000278-36.2016 

Ação: Indenização por Dano Moral Autor: Malvina Sperber Baia - Me Réu: 

BRF S/A Vistos, etc... MALVINA SPERBER BAIA-ME, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais' em desfavor de BRF S/A, aduzindo: “Que, ao tentar efetuar 

compra no comércio local, não logrou êxito, uma vez que seu nome 

constava no cadastro de inadimplentes, por ordem da empresa ré; que, o 

débito lançado é referente a cobrança de um boleto devidamente quitado, 

fato ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2016, com vencimento para o dia 

22 de fevereiro de 2016; que, o pagamento ocorreu com um dia de atraso, 

quando retirou segundo via do boleto, pagando-o; que, o lançamento de 

forma indevida tem causado contratempos e dissabores, por isso, pugna 

pela procedência da ação, com a condenação da empresa ré nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

10.421,83 (dez mil, quatrocentos e vinte e um reais, oitenta e três 

centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O 

pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar 

as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Em preliminar, alega 

que a inicial é inepta, uma vez que o documento juntado pela autora não é 

legível. No mérito, assevera que a autora não logrou êxito em trazer aos 

autos prova de seu direito; que, não obrou com culpa, por isso, não há 

que se falar em indenização por dano moral; que, a autora não trouxe aos 

autos qualquer prova de que tenha experimentado dano moral; que, em 

caso de condenação, devem ser levados em consideração os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, assim, pugna pela improcedência da 

ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi 

determinada a especificação das provas, havendo requerimento no 

sentido de que o processo seja julgado no estado em que se encontra, 

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

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

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

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

Malvina Sperber Baia - Me aforou a presente ação de indenização por 

danos morais em desfavor de BRF S/A, porque, segundo a inicial havia um 

relacionamento comercial entre as partes, o qual deu azo ao débito no 

importe de R$ 294,60 (duzentos e noventa e quatro reais, sessenta 

centavos, com vencimento para o dia 22 de fevereiro de 2016, com 

pagamento ocorrido nos dias 23 de fevereiro de 2016, devidamente 

atualizado no valor de R$ 301,67 (trezentos e um reais, sessenta e sete 

centavos), todavia, mesmo assim, seu nome fora lançado no cadastro de 

inadimplentes, causando-lhe dissabores e contratempos. A preliminar 

esposada pela empresa ré está intimamente legada ao mérito da ação, 

razão pela qual será analisada de forma conjunta. Analisando os 

argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das 

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

acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, 

entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela 

ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, 

que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia. Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja 

hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a 

análise da culpa para sua caracterização. Segundo o Código de Defesa 

do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." Por sua vez, 

o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de 

culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. "O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos." A responsabilidade objetiva se 

configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto 

Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 

21/22: "Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de 

culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de 

serviços, aliás, fato não negado pela empresa ré. No mesmo diapasão, 

acostado aos autos está o comprovante do pagamento do débito, 

conforme se pode constatar pelo documento de (fls.77), um dia após o 

vencimento, mesmo assim o nome do autor fora lançado no cadastro de 

inadimplentes o que causou, por certo, vários contratempos e dissabores. 

A empresa ré, por sua vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar 

a situação incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente 

que “Não obstante a alegação da parte autora de que efetuou o devido 

pagamento do título, isso não resta comprovado nos autos. (fl.178), e 

mais, “O comprovante de pagamento juntado no valor de R$ 301,67, além 

de não ter qualquer relação”, todavia, verificando-se o documento de (fl. 

76), nota-se que o número do contrato é o mesmo do constante de (fl.31), 

qual seja – 050100097001. Por fim, analisando os autos, em especial as 

provas documentais juntadas, tenho que restou comprovada a desídia da 

empresa ré ao proceder a inserção do nome do autor nos órgãos de 

restrição ao crédito e para tal não havia motivo, uma vez que os 

documentos acostados aos autos, os quais legíveis, demonstram de forma 

clara que o débito fora quitado, mesmo porque, ninguém iria, em sã 

consciência, efetuar depósitos de forma aleatória. Dito isso, resta-nos 

saber se o ato levado efeito pelo réu pode resultar na condenação da ré 

em indenização por danos morais. A meu ver, o lançamento e manutenção 

indevida do nome da autora na relação de maus pagadores caracteriza o 

danum in re ipsa ao consumidor, prescindindo de prova à ocorrência de 

prejuízo concreto. Quanto ao dano moral puro, ensina Sérgio Cavalieri 

Filho: [...] por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não 

pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação 

do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a 

vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti que decorre das regras de experiência comum. (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100) Nesse sentido é a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE BAIXA DE GRAVAME - DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - 

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. 
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- Enseja dano moral a conduta da instituição financeira que deixa de 

providenciar a baixa do gravame do veículo após a integral quitação do 

débito, sendo certo que tal atitude ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento. - O valor fixado deve proporcionar a justa compensação 

do ofendido e atender ao caráter pedagógico da condenação em relação 

ao ofensor. - A quantia não pode ser fixada em valor tão elevado que 

importe enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo que não seja capaz de 

reparar a ofensa causada nem sirva para coibir a conduta lesiva. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro 

Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, 

publicação da súmula em 10/12/2015). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO 

AO DETRAN - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MULTA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO 

ART. 20 DO CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que 

mantém indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter 

pedagógico, punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários 

advocatícios deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos 

no art. 20 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015) Portanto, caracterizado 

está o dever de indenizar. No tocante ao quantum indenizatório, prima-se 

pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante 

levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que 

sirva de punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao 

autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem 

causa a este. Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por 

equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' 

da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária 

do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se 

pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao 

ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má 

prestação de serviço e o descaso da financeira com o consumidor. 

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de 

Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de um bem juridicamente 

tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de 

Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes 

ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral é aquele que 

afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o 

ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa 

dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo 

indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do 

Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade 

real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de 

existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de 

suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que 

destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte 

contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo 

em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO 

ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o 

autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos 

e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, 

abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus 

credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível 

N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da 

indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 
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demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, 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 a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais" promovida por MALVINA SPERBER BAIA-ME, em desfavor 

de BRF S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condená-lo no 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% 

(um por cento) ao mês a contar desta decisão; declarar inexistente o 

débito no importe de R$ 294,60 (duzentos e noventa e quatro reais, 

sessenta centavos), representada pelo contrato n° 050100097001, com 

vencimento para o dia 22 de fevereiro de 2016, bem como das custas 

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

cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de 

(fls.104/107). Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 08/fevereiro/2.017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1000600-56.2016 

Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais Autor: Gustavo da 

Silva Brito Ré: Banco BMG Vistos, etc. GUSTAVO DA SILVA BRITO, com 

qualificação nos autos, via sua bastante procuradora, ingressou neste 

juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais' em desfavor de BANCO BMG S/A, 

aduzindo: “Que o autor é possuidor de um cartão de crédito emitido pela 

empresa ré; que os valores referentes as faturas são descontados 

diretamente em sua folha de pagamento; que em novembro de 2015 o 

autor solicitou o cancelamento do cartão de crédito emitido pelo réu, razão 

pela qual houve a necessidade de antecipação de todas as parcelas 

futuras que estavam em aberto, concordando o autor; que as parcelas 

foram quitadas; que em que pese a quitação do saldo inadimplido, 

houveram novas cobranças na folha de pagamento, entendendo o autor 

que o valor de R$ 32,71 (trinta e dois reais e setenta e um centavos) é 

indevido; que novos descontos foram realizados nos meses de janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2016; que o autor está sendo lesado, tendo em 

vista existência de injusto desconto em seu salário; que diante de tais 

fatos sofreu inúmeros dissabores passíveis de indenização por dano 

moral; requereu liminarmente que a ré se abstivesse de realizar novas 

cobranças; no mérito requer a procedência dos pedidos, com a 

condenação da ré ao pagamento de R$ 583,18 (quinhentos e oitenta e três 

reais e dezoito centavos), na forma dobrada, danos morais e na 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.538,18 

(quinze mil quinhentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) pleiteando a 

ação sob o manto da assistência judiciária.” A liminar pretendida restou 

deferida. Devidamente citada, contestou o pedido (fls. 102/126), onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que 

inicialmente a liminar concedida foi cumprida; que diferentemente do que 

fora alegado pelo autor as margens de empréstimos consignados são 

divergentes das que realmente reclama o autor; que houveram saques 

que não restaram pagos ao final da fatura; que o contrato foi estabelecido 

dentre os ditames legais; que os vencimentos das parcelas do contrato se 

dá em mês posterior ao que os danos pleiteados pelo autor não são 

exigíveis; que falta ao autor a comprovação de abalo extrapatrimonial apto 

a ensejar o dano moral pretendido; assim, pugna pela improcedência da 

ação, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos.” Sobre a contestação, houve manifestação da parte autora 

(fls.202/207). Foi designada audiência preliminar, a qual se realizou, 

entretanto, não se obteve êxito. Intimadas as partes acerca da 

necessidade de dilação probatória, a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide, e a parte ré deixou seu prazo transcorrer in albis, 

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 a 

declaração de inexistência de dívida, cumulada com condenação em 

danos morais, segundo a qual, faz jus. 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, pois, em que pese à versão defensiva 

trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a 

demonstrar que o autor efetivamente quitou as dívidas que tinham, bem 

como alega que requereu o cancelamento do cartão. Não há como 

presumir que uma vez realizado os pagamentos daquilo que era devido a 

ré continue a perpetuar as cobranças, ainda mais por meio de débito 

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

sua peça defensiva não conseguiu comprovar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo ônus era seu, eis que se 

trata de relação de consumo e o autor cumpriu com o ônus que lhe 

incumbia, qual seja, demonstrou que havia pagos os valores e afirmou que 

solicitou o cancelamento do cartão. De outro lado, a ré ao juntar 

documentos em sua tese de defesa a ré não conseguiu demonstrar que 

efetivamente existiam débitos em aberto aptos a ensejarem a continuação 

dos descontos. Em caso análogo, a jurisprudência assim tem-se 

manifestado: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO 

RETIDO. REVELIA. Embora decretada a revelia, não houve qualquer 

aplicação de seus efeitos na sentença, a qual valeu-se das teses 

defensivas apresentadas na contestação juntada. Ademais, a sentença 

baseou-se exclusivamente no conjunto probatório produzido pelas partes. 

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL (RMC). A cláusula que autoriza o desconto no benefício 

previdenciário é lícita, pois é da própria essência do contrato celebrado 

entre as partes. No entanto, a retenção de margem consignável exige, 

além do efetivo contrato de cartão de crédito, autorização expressa do 

aposentado. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. A cobrança indevida 

enseja a repetição do indébito, em dobro, salvo se houver engano 

justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). No caso concreto, 

tratando-se de cobrança de serviços não contratados, o engano é 

injustificável, razão pela qual a instituição financeira deve proceder à 

devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário 

do autor a título de cartão de crédito e do valor pago na fatura do cartão 

de março de 2010. DANO MORAL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. A 

cobrança por serviços não contratados e a inércia do réu em face das 

reclamações do consumidor constitui dano moral, o que enseja a 

respectiva indenização. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. O 

quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser 

fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a 

situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico 

do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do demandante e o 

sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos 
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semelhantes contra outrem. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MANUTENÇÃO. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários 

advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da 

condenação nos termos do art. 20, caput, do CPC, observadas as normas 

das alíneas a, b e c do § 3º do mesmo dispositivo legal. APELAÇÕES 

DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70055447544, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado 

em 05/11/2013)” (TJ-RS - AC: 70055447544 RS, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Data de Julgamento: 05/11/2013, Décima Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2013) Evidente ressaltar que 

em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, bem como colacionar 

aos autos documentos, estes não são hábeis a elevar a improcedência da 

demanda na forma que pretende. Dessa forma, não fora diligente em 

demonstrar que inexiste culpa de sua parte apta a não ensejar o dever de 

indenizar. Do exposto, declaro inexigíveis as cobranças relativas ao 

cartão de crédito de número 5313 0414 5779 4035, perfazendo o total de 

R$ 294,09 (duzentos e noventa e quatro reais e nove centavos), na forma 

simples, eis que não evidenciada a má fé. No que tange o dano moral, 

entendo que esse também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida 

inexigível, e demonstrada toda a saga que passou o autor a fim de reaver 

a quantia, existe a configuração de causa que supera o mero 

aborrecimento do cotidiano. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS IRREGULARES JUNTO 

À FOLHA DE PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. Materializada 

a falha na prestação de serviços, configurado o dever de ressarcimento 

dos prejuízos ocasionados ao consumidor. A responsabilidade da 

instituição financeira, nestes casos, é objetiva, somente eximindo-se 

quando demonstradas as hipóteses constantes no artigo 14, incisos I e II, 

da Lei 8.078/90. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

DESCABIMENTO. A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a 

de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos 

causados. No caso dos autos, o quantum indenizatório arbitrado 

encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão 

Julgador. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. Uma vez demonstrada a 

cobrança indevida, cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, 

contudo, considerando inexistir prova de má-fé por parte da requerida, 

esta deve ocorrer na forma simples. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70073811853, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser,... Julgado em 26/07/2017).” 

(TJ-RS - AC: 70073811853 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de 

Julgamento: 26/07/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/07/2017) 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). No que tange 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 sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

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

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por GUSTAVO DA SILVA BRITO, com qualificação nos autos, em desfavor 

de BANCO BMG S/A, com qualificação nos autos, para declarar ilegal a 

cobrança oriunda do cartão 5313 0414 5779 4035, perfazendo o total de 

R$ 294,09 (duzentos e noventa e quatro reais e nove centavos), devendo 

incidir juros (1% a.m. simples) a partir da citação e correção monetária 

(INPC/IBGE) a partir do efetivo desembolso, bem como condenar 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 também ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Transitada em julgado, 

não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as custas 

devidas, o que deve ser certificado, arquive-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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003261-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SALES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003261-08.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Gmac S.A. 

Réu: Carlos Sales Júnior. Vistos, etc... BANCO GMAC S.A., com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação 

que move em desfavor de CARLOS SALES JÚNIOR, devidamente 

qualificado, requereu a desistência da ação às (fls.51/52), vindo-me 

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, JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO o presente processo aforado por BANCO GMAC S.A., em 

desfavor de CARLOS SALES JÚNIOR, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora, em consonância com o disposto no artigo 90 do 

CPC. Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

21 de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003261-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SALES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003261-08.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Gmac S.A. 

Réu: Carlos Sales Júnior. Vistos, etc... BANCO GMAC S.A., com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação 

que move em desfavor de CARLOS SALES JÚNIOR, devidamente 

qualificado, requereu a desistência da ação às (fls.51/52), vindo-me 

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, JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO o presente processo aforado por BANCO GMAC S.A., em 

desfavor de CARLOS SALES JÚNIOR, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora, em consonância com o disposto no artigo 90 do 

CPC. Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

21 de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003261-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS SALES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003261-08.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Gmac S.A. 

Réu: Carlos Sales Júnior. Vistos, etc... BANCO GMAC S.A., com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação 

que move em desfavor de CARLOS SALES JÚNIOR, devidamente 

qualificado, requereu a desistência da ação às (fls.51/52), vindo-me 

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, JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO o presente processo aforado por BANCO GMAC S.A., em 

desfavor de CARLOS SALES JÚNIOR, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora, em consonância com o disposto no artigo 90 do 

CPC. Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

21 de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004166-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

LUCIANO ALVES DE SOUZA (REU)

MARIA ISA DE SOUSA (REU)

 

Intimação dos advogados da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprovem o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013478-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERICRIS SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000045-68.2018.8.11.0003

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:

DALLIANE CARVALHO DE SOUSA (EXECUTADO)

EDSON DE SOUSA (EXECUTADO)

EMERSON DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Intimação Processo n. 1000045-68.2018.8.11.0003 

Intima-se o advogado a parte Autora, para que tome conhecimento dos 

termos da Portaria CGJ 142, anexa à presente intimação, que dispõe que 

atos processuais que não exijam intervenção do Juízo Deprecado, 

deverão ser expedido pelo Juízo de Origem e encaminhados à Central de 

Mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se a distribuição de carta precatória, bem como o despacho 

do Juiz da Comarca Destino. Por esta razão, deverá a parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se pretende utilizar-se de tal 

ferramenta do Sistema PJE e, caso positivo, recolha as custas 

necessárias ao cumprimento da diligência no Juízo de destino, juntando o 

comprovante aos 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 

em "Próximo"; 5) Selecionar a opção “Cumprir Diligência na – Outra 

Comarca”, 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. Rondonópolis, 18 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000957-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIBOM INDUSTRIAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO KIHATI NAKASONE OAB - SP123562 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU CEREAIS COMERCIO E LOGISTICA LTDA EPP - EPP (EXECUTADO)

 

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

dias, dê prosseguimento ao feito, tendo em vista o lapso do requerimento 

da suspensão.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013446-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

manifeste sobre o petitório de ID 29361618.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009102-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTEIR GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009102-76.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Gaspar/SC 

Autora/Exequente: Bunge Alimentos S/A. Réu/Executado: Oteir Gomes de 

Oliveira. Vistos, etc. BUNGE ALIMENTOS S/A, com qualificação nos autos, 

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

OTEIR GOMES DE OLIVEIRA, 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, 18 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1010462-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOAO HANTT OAB - SC27542-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO ALCANTARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010462-46.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: São José 

do Cedro - SC. Autor/Exequente: Pedro Corso. Réu/Executado: Haroldo 

Alcantara. Vistos, etc. PEDRO CORSO, com qualificação nos autos, 

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

HAROLDO ALCANTARA, 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, 18 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010561-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO LUBIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010561-16.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Itiquira – MT 

Autor: Banco do Brasil S/A. Réu: Getulio Lubian. Vistos, etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Carta Precatória” em desfavor de GETULIO LUBIAN, 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, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004025-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHMITT & MELO NETO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PEDRO AUGUSTO DE MELO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004025-86.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Sinop – MT 

Autor/Exequente: Banco do Brasil S.A. Réus/Executados: Schmitt & Melo 

Neto Ltda – EPP e Outro. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL, sociedade de 

economia mista, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” 

em desfavor de SCHMITT & MELO NETO LTDA – EPP e PEDRO AUGUSTO 

DE MELO NETO, 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. Por 

fim, considerando o Ofício de n°353/2019 (ID 25580186), determino à 

Senhora Gestora que expeça ofício ao Juízo Deprecante informando o 

regular processamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009540-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERVAL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009540-05.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Sonora - 

MS Autor/Exequente: HSBC Bank Brasil S/A. Réu/Executado: Roberval 

Rodrigues de Souza. Vistos, etc. HSBC BANK BRASIL S/A, com 

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

Precatória” em desfavor de ROBERVAL RODRIGUES DE SOUZA, 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, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002382-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE JESUS LATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1002382-59.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Cristina de Jesus Lata. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos, etc. CRISTINA DE JESUS LATA, com qualificação nos 

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

Inexistência de Débito” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 
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honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos 

devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

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

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

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

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

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

o documento de (id 29278339, pág.03) não se presta para o fim colimado, 

tendo em vista que o último registro foi realizado em 04/10/1997, 

correspondente a data do desligamento da autora da empresa em que 

trabalhava, 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 comprovante/extrato de quitação 

dos débitos emitido pela parte ré, compreendidos no período de maio/2019 

a janeiro/2020, a fim de comprovar que a parte autora se encontra 

adimplente com as faturas regulares emitidas pela ré, 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, 17 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002166-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENIR SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER FELIZARTI LOPES OAB - MT25390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE LEMOS ROCHA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1002166-98.2020 Ação: Despejo por Falta de Pagamento Autor: Sidenir 

Siqueira. Ré: Michelle Lemos Rocha. Vistos, etc. SIDENIR SIQUEIRA, com 

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

Despejo por Falta de Pagamento” em desfavor de MICHELLE LEMOS 

ROCHA, com qualificação nos autos, pelos fatos elencados na inicial, 

requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de 

Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça 

gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na 

forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto do 

benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e 

cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do direito 

fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do 

que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas 

judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos 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 a) acostando novamente o 

documento de (ID 29157248), eis que o constante nos autos é ilegível 

(turvo); b) indicando o correto valor da causa, nos termos do art. 58, 

inciso III, da Lei 8.245/91, 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, 17 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002364-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002364-38.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Ré: Rodobr Transportes Ltda. Vistos, etc. BANCO 

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

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de RODOBR TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, 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 que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas 

judiciárias, 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 nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 18 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA OAB - RJ88561 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIONE MINERACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000106-55.2020 Ação: Carta Precatória Requerente: Metso Brasil 

Indústria e Comércio Ltda. Requerida: Salione Mineração Ltda. Vistos, 

etc... Analisando os termos do requerimento de (id.29179893), hei por bem 

em deferir o pedido do senhor Oficial de Justiça, devendo apresentar 

relatório circunstanciado. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000255-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

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))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LIMA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1000255-85.2019 Vistos, etc. Compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (Id. 17352334) está defasado, 

assim, hei por bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, requeira o que 

de direito, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008376-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIR RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Aurora na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

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

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002016-54.2019.8.11.0003

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:

FABIANE RODRIGUES (EXECUTADO)

ONORIO DE PAULA NETO (EXECUTADO)

GENI FERNANDES SANTOS DE PAULA (EXECUTADO)

 

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

dias, informe se há interesse na expedição de carta precatória, tendo em 

vista que nos processos eletrônicos existe a possibilidade de 

encaminhamento do mandado à central de mandados de outra comarca, 

conforme Portaria CGJ n. 142/2019, caso deseje a expedição do mandado, 

a guia para pagamento da diligência deverá ser emitida na página 

eletrônica do Tribunal de Justiça, por meio da opção "cumprir diligência na: 

outra comarca" e informar os dados do zoneamento para devido 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001018-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

PABLO LUA GERVASIO DIONIZIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre a correspondência devolvida de ID 22329537.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005833-63.2018.8.11.0003

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:

LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ - ME (REU)

THALES LUIZ NUNES QUEIROZ (REU)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008760-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH HELENA SOTHERO BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010953-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VIANA (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 advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004327-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIVIAN FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004327-52/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Rivian Ferreira Dias. Ré: Via Varejo 

S/A – Ponto Frio (Globex Utilidades S/A). Vistos em correição. RIVIAN 

FERREIRA DIAS, 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 VIA VAREJO S/A – PONTO FRIO (GLOBEX 

UTILIDADES S/A), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que não 

possui qualquer relação contratual com a parte ré; que, soubera estar seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do contrato nº 

C164641, no importe de R$1.356,99 (um mil, trezentos e cinquenta e seis 

reis e noventa e nove centavos), com vencimento para o dia 06/03/2017, 

conforme documento de (fl.21 – correspondência ID 13672506). Por 

derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim 

de que a ré retire o nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao 

crédito, em razão do objeto discutido nestes autos, sob pena de multa 

diária, nos termos do item ‘2’ de (fl.15 – correspondência ID 13672354, 

fl.12). D E C I D O: Considerando o documento de (ID 13934384), hei por 

bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 

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

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. RETIRADA DO NOME DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A concessão da 

antecipação de tutela exige a prova inequívoca dos fatos, apta a conferir 

verossimilhança às alegações da parte, e, ainda, a possibilidade real de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela consistente em retirar o nome do 

agravante dos sistemas de proteção ao crédito em ação declaratória de 

inexistência de negócio jurídico deve ser deferido em razão da 

impossibilidade de exigir que o agravante comprove que não contratou 

com a parte agravada. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF - AGI: 

20150020327914, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 

Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 23/02/2016 . Pág.: 328) “INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – POSSIBILIDADE. Sendo verossímil a alegação da consumidora 

de que nunca contratou os serviços de telefonia da ré, e presente dano 

irreparável causado pela demora do processo, possível a concessão de 

tutela antecipada para retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21205818820158260000 SP 

2120581-88.2015.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

01/07/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/07/2015) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

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

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

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o novamente o 

nome do autor no rol de restrição ao crédito. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar a exclusão 

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

contrato nº C164641, no importe de R$1.356,99 (um mil, trezentos e 

cinquenta e seis reis e noventa e nove centavos), com vencimento para o 

dia 06/03/2017, conforme documento de (fl.21 – correspondência ID 

13672506), até ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, deixo de 

aplicar multa por descumprimento e, via de consequência, determino que 

seja expedido ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão 

dos efeitos da negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). 

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 03 de junho de 

2019, às 10h00min, no CEJUSC. Considerando a apresentação de 

contestação e documentos de (fls.158/188 – correspondência ID 

14261792 a ID 14261800), certifique-se a tempestividade e, sendo 

infrutífera a audiência de conciliação, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar no prazo legal, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 11 de março de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004052-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a correspondência devolvida de Id. 26060155.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013038-46.2018.8.11.0003

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:

ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON MANFRINATO JUNIOR OAB - SP143756 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo legal trazer aos autos 

os dados bancários para levantamento de Alvará.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001992-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ULTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para manifestar sobre a certidão 

de Id. 26571376, requerendo o que de direito, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001171-22.2019.8.11.0003

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:

FABIANE RODRIGUES (EXECUTADO)

GENI FERNANDES SANTOS DE PAULA (EXECUTADO)

ONORIO DE PAULA NETO (EXECUTADO)

 

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

dias, informe se há interesse na expedição de carta precatória, tendo em 

vista que nos processos eletrônicos existe a possibilidade de 

encaminhamento do mandado à central de mandados de outra comarca, 

conforme Portaria CGJ n. 142/2019. Caso deseje a expedição do 

mandado, a guia para pagamento da diligência deverá ser emitida na 

página eletrônica do Tribunal de Justiça, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para 

devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009811-14.2019.8.11.0003

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:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO DOS REIS MAIA (EXECUTADO)

ADRIELLY ALVES MAIA (EXECUTADO)

KARINE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

fias, manifeste sobre a certidão de Id. 28431867.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002428-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002428-48.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: MT Truck Mecânica Ltda - Me. Réu: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. MT 

TRUCK MECÂNICA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 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 carreia aos autos no (ID 

29306758) documento, do qual depreende-se que o capital social da 

empresa em 2014 era de R$100.000,00 (cem mil reais), o que não condiz 

com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente. 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. 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 
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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 insuficiência 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 

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, 17 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002668-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002668-08.2018 Ação: Dissolução de Sociedade Autora: Marli dos 

Santos Vilela Réu: Josimar Cordeiro do Espírito Santo Vistos, etc... MARLI 

DOS SANTOS VILELA, com qualificação nos autos, ingressaram neste 

juízo com a presente ação em desfavor de JOSIMAR CORDEIRO DO 

ESPIRITO SANTO, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.146/149 – ID 28978138), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por MARLI DOS SANTOS 

VILELA, em desfavor de JOSIMAR CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO, todos 

com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito 

de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Custas pela parte autora. Transitada em 

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

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 18 de fevereiro 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015507-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (REU)

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS (REU)

F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1015507-31.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

João Carlos da Silva Réu: Felipe Luiz Alencar e Outros Vistos, etc... JOÃO 

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

com a presente ação em desfavor de FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA, 

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS e VILA ROUCA SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.32/34 – ID 

27318063), vindo-me os autos conclusos. Considerando o documento de 

(fl.16 – Id 26667846), bem como os demais documentos acostados aos 

autos, defiro o pedido de assistência judiciária. É o relatório necessário. D 

E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por JOÃO CARLOS DA 

SILVA, em desfavor de FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA, DOUGLAS 

LUIZ ALENCAR DE FREITAS e VILA ROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA, todos com qualificação nos autos. Em consequência, tendo 

a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do 

Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Custas pela parte 

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

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 18 de 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002499-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALINE CRUZ CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002499-50.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LAURA ALINE CRUZ CUNHA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Compulsando os autos, 

verifico que não foi acostado ao feito cópia do requerimento administrativo 

do Seguro DPVAT. Deste modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o prévio requerimento administrativo, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002471-82.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

INES APARECIDA BALERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002471-82.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): INES APARECIDA BALERO REU: CONSTRUTORA VICKY LTDA 

Vistos etc. INÊS APARECIDA BALERO ingressou com a presente AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em desfavor de CONSTRUTORA 

VICKY LIMITADA, ambos qualificados, vindo-me os autos conclusos. 

DEFIRO a AJG postulada na inicial. Visando à segura apreciação do 

pedido, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial e [i] juntar certidão negativa de distribuição de eventuais 

ações reivindicatórias e possessórias contra si, documento este 

comprobatório da posse mansa e pacífica, e; [ii] carrear aos autos planta 

do imóvel (leia-se planta baixa), bem como o memorial descritivo do imóvel 

que pretende usucapir. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001402-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA QUERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE EM CUMPRIMENTO À DECISÃO 23201627, PROCEDO À 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS, TENDO EM VISTA A 

DISCORDÂNCIA DA PARTE RÉ COM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

FORMULADO PELO REQUERENTE NA LIÇA (Id 19811454). NADA MAIS.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002534-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECONOMIX FACTORING FOMENTO MERCANTIL - EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002534-10.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ECONOMIX FACTORING FOMENTO MERCANTIL - EIRELI 

REQUERIDO: RODRIGUES DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME Vistos etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se, consignando as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011741-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

ROMUALDO GOMES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEDRO DOS SANTOS (REU)

ICF DO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011741-67.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): NARCIZA RODRIGUES DE SOUZA, ROMUALDO GOMES DE 

LIMA REU: ICF DO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, EDMILSON 

PEDRO DOS SANTOS Vistos, etc. Custas recolhidas. Cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

NARCIZA RODRIGUES DE SOUZA e ROMUALDO GOMES DE LIMA em face 

de ICF DO BRASIL TRANSP. E LOGÍSTICA LTDA e EDMILSON PEDRO DOS 

SANTOS, todos qualificados. Alegam os autores, em apertada síntese, 

que, em 03/08/2019, foram vitimados em acidente de transito causado pelo 

segundo requerido, que trafegava com veículo de propriedade da primeira 

requerida. Sustentam que sofreram danos físicos, estéticos, materiais e 

morais. Narram que o veículo o qual a primeira requerente trafegava, 

destinava-se ao seu labor, vindo a sofrer avarias de grande monta (perda 

total), inviabilizando seu uso para o trabalho, aliado ao fato de tratava-se 

de bem financiado, restando para sua quitação 29 parcelas de R$ 

1.706,77. Postulam medida liminar para que seja determinado o 

bloqueio/indisponibilidade de bens dos requeridos, a fim de garantir sua 

solvência em caso de eventual pagamento de indenização(ões). É o que 

tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. A probabilidade do direito acautelado 

associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são 

requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da medida 

cautelar pleiteada. A probabilidade do direito acautelado é a sua 

plausibilidade de existência e suas chances de êxito de ser reconhecido – 

verossimilhança fática e plausibilidade jurídica. Outrossim, necessária a 

existência de elementos que permitam inferir o perigo que a demora na 

prestação jurisdicional (periculum in mora) acarretará na efetividade da 

jurisdição e na eficaz realização do direito acautelado. No que diz respeito 

à tutela de natureza cautelar, o art. 301 do CPC estabelece 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”. 

Ressalte-se que o pleito dos autores traduz-se em uma concessão de 

tutela provisória de urgência em caráter antecedente, a fim de que seja 

determinado o bloqueio/arresto de bens e/ou valores que deverão garantir 

futura execução. Como é sabido, o arresto deve ser deferido para 

assegurar futura execução de quantia certa, exigindo-se, para isso, que a 

parte comprove ser credora de dívida líquida e certa. Trata-se, assim, de 

medida de exceção, que afeta diretamente o patrimônio do executado e 

que deve, portanto, ser deferida com base em elementos suficientes para 

a comprovação da pertinência e adequação de sua imposição, 

evitando-se que seja concedida abusivamente. O entendimento doutrinário 

e jurisprudencial já consagrado orienta que, por se tratar de medida 

drástica, a determinação de bloqueio/arresto de bens e/ou valores 

depende de comprovação idônea e concreta de que o devedor está se 

desfazendo de patrimônio com o intuito de não honrar a dívida. Senão 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE BEM PARA 

GARANTIR FUTURA SATISFAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - 

PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PERIGO DA DEMORA - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO - PRETENSÃO DENEGADA - Pleiteando o autor, em ação 

indenizatória, o bloqueio de bem do réu, como providência destinada a 

assegurar a futura satisfação do direito à indenização, não deve ser 

concedida a tutela provisória almejada se não demonstrados a 

probabilidade do direito e o perigo da demora, como tal entendido o risco 

concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo 

presumir a ameaça de ocultação ou dilapidação do patrimônio da ré, na 

falta de indícios mínimos de tal conduta. (TJ-MG - AI: 10000190263780001 

MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de 

Publicação: 20/08/2019). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. 

ART. 300 DO CPC. BLOQUEIO DE BENS. INDEFERIMENTO. I) A 

indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência, conforme 

precedentes deste Tribunal, é medida que se mostra cabível no âmbito da 

execução (arts. 799, IX e 828, do CPC), e, na fase de conhecimento 

somente se torna possível em casos excepcionais, desde que 
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comprovados os requisitos contidos no art. 300 do CPC e com amparo no 

poder de cautela do Juiz (art. 297 do CPC). II) Conforme precedente da 

Câmara, não restando devidamente evidenciados os requisitos contidos 

no art. 300 do CPC, é inviável instituir o bloqueio de bens tão somente a 

partir do ajuizamento da ação indenizatória, porquanto a parte autora 

detém mera expectativa de ver formado título executivo judicial. Decisão 

agravada que indeferiu o bloqueio de bens das agravadas, mantida. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078268703 RS, 

Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, 

Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/04/2019). (Grifamos). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO DE BENS. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O 

bloqueio de bens somente pode ser determinado quando houver 

relevantes indícios de que haverá dissipação do patrimônio, de modo que 

a antecipação dos efeitos da tutela não pode se sustentar apenas em 

alegações. 2. A afirmação de que os bens podem ser alienados a 

qualquer tempo, por si só, não ampara a medida antecipada, sendo 

necessária prova convincente ou até mesmo indícios de que a ré está a 

dilapidar seu patrimônio para se esquivar do descumprimento de futura 

obrigação. 3. Evidencia-se que os autores pretendem obter provimento 

jurisdicional próprio da execução, ou seja, o arresto, quando ainda não 

estão munidos de qualquer título executivo. 4. Agravo de Instrumento 

conhecido, mas desprovido. Prejudicial de prescrição não acolhida. 

Unânime. (TJ-DF - AGI: 20160020025573, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data 

de Julgamento: 11/05/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 23/05/2016 . Pág.: 253). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULUM IN MORA NÃO 

EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 C.C. ART. 301 CPC/2015. 

RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela de urgência de natureza 

cautelar, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado ('fumus boni juris') e, cumulativamente, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ('periculum in 

mora'). Ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, ou 

apenas um deles, não é possível a concessão do arresto. Ademais, a 

exequente não demonstrou a alegada insolvência ou possibilidade de 

eventual dilapidação do patrimônio pela devedora com o fim de frustrar a 

sat is fação da execução.  (Agravo de Ins t rumento n . 

2160315-75.2017.8.26.0000, 31° Câmara de Direito Privado, TJSP, Relator: 

Adilson de Araujo, Julgado em 04/09/2017). (Grifamos). Na hipótese dos 

autos, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência não 

foram suficientemente preenchidos. No caso em exame, não resta 

comprovado que os requeridos estejam alienando bens com o intuito de 

frustrar futura execução. As assertivas iniciais estão baseadas no mero 

temor subjetivo de que os requeridos não teriam condições de arcar com o 

custo de eventual indenização. Não é possível se afirmar a insolvência 

do(s) requerido(s) pura e simplesmente com base em ilações, mesmo 

porque, até o presente momento, sequer houve sua citação. Deste modo, 

ausente qualquer comprovação de que os requeridos tenham buscado 

ocultar patrimônio ou mesmo sua insolvência, e, considerando a 

excepcionalidade da medida pretendida, que acarreta grave abalo ao 

patrimônio da parte contrária, conclui-se que não atendidos os requisitos 

mínimos exigidos para tanto, de modo que o INDEFERIMENTO da tutela 

antecipada pleiteada é medida que se impõe. Sem embargo, anoto que a 

decisão exarada é pautada em cognição rarefeita, de modo que, em 

havendo alteração do quadro fático-jurídico, nada obsta o reexame do 

pedido. A possibilidade da modulação decorre de duas das características 

de todo e qualquer provimento de natureza liminar: provisoriedade e 

modificabilidade. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de tutela urgência em 

caráter antecedente para bloqueio/arresto de bens e/ou valores dos 

requeridos. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de MAIO de 2020, às 10h, a qual será realizada 

na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se 

as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência 

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000339-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/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))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000339-91.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDNALDO SOARES DOS SANTOS REU: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO ajuizada por EDNALDO SOARES DOS SANTOS em 

desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A (CASAS 

PERNAMBUCANAS), devidamente qualificados na exordial. Alega o autor, 

em síntese, que, em 02/01/2016, adquiriu junto à requerida um refrigerador 

Electrolux, peça de mostruário, no valor de R$ 1.889,00 (mil oitocentos e 

oitenta e nove reais). Ressalta que apesar de sua plena ciência acerca da 

condição do aparelho, qual seja, pequenas imperfeições na sua parte 

externa e lateral, a res, em 11/01/2016, apresentou vício oculto 

consistente em não refrigeração, que inviabilizava seu uso por completo. 

Narra que, diante do ocorrido, procurou o estabelecimento comercial 

requerido a fim de proceder com sua troca ou obter de volta o valor pago, 

no entanto, sem sucesso. Aduz ter sido informado de que referido produto 

encontrava-se fora da garantia. Relata ter procurado assistência técnica 

por conta própria, mas que também não obteve sucesso, ao passo que 

negaram o conserto, sob argumento de que, em outra oportunidade, o bem 

já havia apresentado problema, consertado e devolvido à empresa 

requerida. Conclui dizendo que, por mais de uma vez, tentou solucionar o 

ocorrido de modo amigável, sempre de modo inexitoso. Ao final, pede a 

procedência dos pedidos para que a requerida seja condenada a 

ressarci-lo no montante gasto, bem como em danos morais, sem prejuízo 

das demais verbas e honorários. Anexou documentos à inicial. Citada, a 

requerida apresentou Contestação no ID. 2920697, impugnando, 

preliminarmente, o valor dado à inicial, e, no mérito, sustentando que o 

autor não oportunizou o reparo do produto, somente vindo a saber do 

alegado por circunstância da audiência realizada junto ao Procon 

Municipal, o que inviabiliza a devolução do montante pago ou mesmo 

eventual indenização por danos morais, pugnando pela improcedência dos 

pedidos. Em sede de impugnação, a parte autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID. 4276451). Instados a 

manifestarem interesse na produção de provas, a parte autora pugnou 

pelo julgamento do processo no estado em que se encontra (ID. 

15300031), ao passo que a requerida manteve-se inerte. 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. I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

Razão assiste à requerida quanto à impugnação apresentada. 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 da condenação do 

requerido a ressarci-lo no importe de R$ 1.899,00, também indenização a 

título de danos morais no quantum de R$ 3.798,00. Considerando 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$ 5.697,00 e não 

aos R$ 1.899,00 atribuídos pelo autor. Assim, fulcrado no permissivo legal 

do §3º do art. 292 do CPC[1], ADEQUO o valor da causa, elevando-o para 

patamar correspondente ao proveito econômico perseguido, ou seja, R$ 

5.697,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais). II – DO MÉRITO A 

solução da lide não demanda maiores digressões. Insta ressaltar, em 
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gênese, que no caso em apreço há incidência do Código de Defesa do 

Consumidor. Todavia, curial pontuar que a inversão do ônus da prova 

prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do 

dever de produção de prova condizente com o direito vindicado. Ao 

requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos 

constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que 

sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em 

comprovar as suas alegações. Apesar de ser incontroverso que o autor 

adquiriu da ré o aparelho em questão, peça de mostruário, não há 

qualquer indício de que tenha ele, de fato, apresentado o mencionado 

vício. Logo, em que pese a alegação autoral de mau funcionamento (vício 

oculto) no objeto adquirido, nada há nos autos que dê guarida à narrativa. 

Como não há parecer técnico que aponte falha no produto, sequer é 

possível de se deduzir se, de fato, o referido vício existiu ou se o autor, 

arrependido da compra, objetiva o desfazimento do negócio por vias 

alternativas. O próprio Procon Municipal encerrou a reclamação a ele 

levada pelo autor como “não fundamentada”, em virtude de “ausência de 

provas suficientes para configurar a infração alegada”. (ID. 1447542). Não 

bastasse isso, apesar de o autor ser enfático ao dizer que tentou, por 

diversas vezes, solucionar o ocorrido amigavelmente, absolutamente nada 

há que comprove tais tentativas. Em sendo assim, tendo como base o 

material probatório carreado aos autos, resta inviável o acolhimento da 

pretensão autoral. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV. 

ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNCIONAMENTO. TROCA EFETUADA PELA RÉ, 

POR PRODUTO SIMILAR. RECUSA DA AUTORA EM RECEBER. TROCA POR 

PRODUTO DE MOSTRUÁRIO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. MERA 

ALEGAÇÃO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A VERACIDADE DA 

INFORMAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR E DEVOLUÇÃO DE VALOR 

PAGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EFETIVA 

EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO APARELHO. NÃO ENCAMINHAMENTO À 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, VISANDO DEMONSTRAR O PROBLEMA 

AFIRMADO PELA AUTORA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO AFASTADO. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006676654 RS, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 12/07/2017, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2017). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL. 

SUPOSTO VICIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

ONUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENCIA DE VISTORIA 

ANTERIOR À COMPRA. PEDIDO IMPROCEDENTE. A teor do art. 373, I, do 

CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de 

seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas 

alegações, sob pena de improcedência do pedido. Não tendo sido 

realizada vistoria anterior no veículo usado adquirido, ou pericia técnica a 

fim de comprovar que o vício se estendia de prazo anterior à compra do 

bem, deve ser mantida a improcedência do pedido, por ausência de 

provas. (TJ-MG - AC: 10702100436204001 MG, Relator: Amauri Pinto 

Ferreira, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 

02/08/2019). (Grifamos). CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. APARELHO DE TELEVISÃO. VÍCIO OCULTO NÃO EVIDENCIADO. 

LAUDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. Havendo o autor alegado a compra de televisor de 

mostruário, bem como a existência de vício oculto no produto adquirido, 

cabia a este apresentar prova de suas alegações, ônus do qual não se 

desincumbiu, a teor do que preceitua o art. 333, inc. I, do CPC. A ré, de 

modo contrário, apresentou laudo ofertado por assistência técnica 

autorizada do fabricante (fl. 57), o qual atesta o mau uso do produto pelo 

consumidor, ocasionando oxidação interna do bem, cumprindo, assim, com 

o determinado no art. 333, inc. II, do CPC. Inexistindo, assim, comprovação 

de que o defeito apontado pelo autor decorresse de vício oculto, inviável a 

restituição do valor pago ou mesmo a substituição do bem, cabendo ao 

consumidor arcar com o custo necessário ao conserto do bem. Danos 

morais não configurados, ante a licitude da conduta da ré. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005414875 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 26/05/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2015). (Grifamos). 

Portanto, não há como se atribuir qualquer ato ilícito à requerida e, por 

corolário, não há que se falar em indenização por danos morais. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ante a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. 

C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] “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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006108-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006108-46.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): AILTON PEREIRA DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. AILTON FERREIRA DA SILVA 

, devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, atual ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada. 

Alega, em síntese, que, em meados de 2000, quando adquiriu o imóvel em 

que reside, não havia energia elétrica no local, o que o impulsionou a 

contatar a requerida para que esta, então, ampliasse sua rede de 

distribuição de energia elétrica de modo a abranger todo o local. Narra 

que, após ser cientificado pela requerida acerca dos custos para tanto, 

com os quais anuiu e arcou, deu-se início à elaboração do projeto elétrico 

e de todo o procedimento administrativo necessário ainda no ano de 2000. 

Sustenta que a rede elétrica de alta e baixa tensão foi efetivamente 

instalada pela requerida nas ruas denominadas A, B e C e, desde então, 

final de 2002, a Concessionária de energia elétrica vem pontualmente 

realizando a cobrança das faturas de consumo, tendo registrado sua 

unidade consumidora como 6/874890-7. Aduz ter despendido de modo 

exclusivo o montante R$ 11.592,63 (onze mil, quinhentos e noventa e dois 

reais e sessenta e três centavos) para viabilização do pretendido, o que, 

ante a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da Concessionária e o 

não ressarcimento por esta, há caracterização de enriquecimento ilícito. 

Portanto, pede o autor a procedência dos pedidos para que a 

Concessionária requerida seja condenada a restituir-lhe o montante de R$ 

14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), sem prejuízo de custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram documentos. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 10564633). Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação no ID. 10564838 aduzindo, 

preliminarmente, ocorrência de prescrição, e, no mérito, ausência do dever 

de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos descritos na 

inicial e juntando documentos. Em sede de impugnação (ID. 16190642) a 

parte autora rebateu as alegações da parte requerida e reiterou o pedido 

inicial. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro que o 

desate da liça não demanda atividade probatória em audiência, pois, 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. 

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. I – 

DA PRESCRIÇÃO Alega a requerida que o pleito do autor funda-se no art. 

206, §5º, I, do CC, que fixa em 05 (cinco) anos o prazo para cobrança de 

dívidas líquidas, estando fulminada pela prescrição a pretensão 

indenizatória no presente caso, ao passo que os débitos datam de 2002, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 22 de 229



vindo o autor a intentar a presente demanda somente em 2017. Pois bem. 

Acerca da rede particular de energia elétrica assim dispõe a Resolução nº 

229/06 da ANEEL, em seu art. 3º: Art. 3º As redes particulares que não 

dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta 

Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes. Extrai-se que o ato normativo acima impõe as 

concessionárias o dever de incorporarem as redes elétricas particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de maneira 

que com a incorporação da rede é que nasce para aquele que possui a 

rede particular o direito à restituição do valor aportado para construção. 

Dessa forma, o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento 

em que a rede elétrica é incorporada ao patrimônio da Concessionária, ou 

seja, ela é retirada da esfera patrimonial do seu proprietário. Veja-se: 

APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que reconheceu a 

prescrição e julgou improcedente ação ordinária. Prazo prescricional deve 

ser contado da data da incorporação da rede elétrica. Ausência de 

comprovação do termo inicial. Inocorrência da prescrição . Aplicação do 

artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil. Financiamento de rede 

elétrica paga pelo autor. Valores que devem ser ressarcidos. Ação 

procedente. Prequestionamento afastado. Sentença reformada. (TJSP 

0000849-85.2011.8.26.0357, Relator: Mario A. Silveira, Data de 

Julgamento: 18/06/2012, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/06/2012) (Grifamos). Pontue-se aqui que, muito embora não 

tenha sido acostado Termo de Incorporação aos autos, o próprio autor 

salienta ter ocorrido a incorporação no final de 2002, quando a rede 

elétrica foi efetivamente instalada e passou a Concessionária requerida a 

efetuar cobranças de consumo, tendo, inclusive, numerado sua UC como 

6/874890-7. A propósito, a teor do art. 143, do Decreto nº 41.019/57, 

tem-se que “Art. 143. As obras construídas com a participação financeira 

dos consumidores (arts. 140 e 142) serão incorporadas aos bens e 

instalações do concessionário quando concluídas, creditando-se a contas 

especiais as importâncias relativas às participações dos consumidores, 

conforme legislação em vigor. (Redação dada pelo Decreto nº 98.335, de 

1989).” Recentemente, o STJ aprovou a Súmula 547, que tem a seguinte 

redação: Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos 

a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção 

de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do 

Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de 

cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos 

na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição 

disciplinada em seu art. 2.028. (Grifamos). Contando-se o prazo em dias, 

na forma do parágrafo 1º, do art. 8º[1], da LCF 95/98[2] (com inclusão da 

data da publicação e do último dia do prazo), chegamos ao dia 11 de 

janeiro de 2003 como de início da vigência do Código Civil de 2002. Nos 

casos em que o prazo prescricional se iniciou na vigência do CC de 1916 

e se estendeu para o CC de 2002, como o presente, deverá ser aplicada a 

regra de direito intertemporal prevista no art. 2028 do CC/2002, qual seja: 

“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e 

se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da 

metade do tempo estabelecido na lei revogada.” Considerando não 

presente, in casu, o requisito estabelecido in fine no caput citado, temos 

que na espécie deve ser aplicado o prazo trienal do CC 2002, vez que não 

existe no Termo de Compromisso assinado pelas partes qualquer cláusula 

de ressarcimento (“Convênio de Devolução”) (ID. 9720350), a teor do 

enunciado de Súmula citado. É que, em não havendo uma dívida líquida 

prevista em contrato, não se aplica o lustro previsto no art. 206, § 5º, I, do 

CC 2002, mas sim o prazo trienal do inc. IV, do §º 3º, do mesmo artigo[3]. 

Por todo o exposto, denota-se que a pretensão indenizatória autoral fora 

fulminada pelo instituto da prescrição ainda no ano de 2005. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, reconhecendo a prescrição da 

pretensão veiculada nesta liça. Ante a sucumbência da parte autora, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e 

de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua 

publicação" para as leis de pequena repercussão. § 1o A contagem do 

prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de 

vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do 

prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. 

(Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001) [2] Dispõe sobre a 

elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme 

determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e 

estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que 

menciona. [3] Art. 206. Prescreve: (...) § 3º Em três anos: IV - a pretensão 

de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000785-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000785-94.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. RAQUEL 

DE JESUS OLIVEIRA propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE em face 

de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A (CASAS PERNAMBUCANAS), 

ambas qualificados. Alega, em síntese, que teve o nome negativado em 

virtude ter atrasado o pagamento de débito devido. Narra que, todavia, 

renegociou a dívida e a quitou em 27/04/2016, em montante a maior do que 

o efetivamente negativado, ao passo que englobava juros. Pugnou pela 

concessão da tutela de urgência para a retirada de seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida no valor de R$ 

161,28 (cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), com 

inclusão em 21/02/2016, o que restou DEFERIDO no ID. 1475059. Aduz 

que, inobstante o pagamento, permaneceu com o nome negativado para 

além do prazo necessário, o que lhe acarretou- prejuízo de ordem moral, 

motivo pelo qual postula a restituição em dobro do indébito, bem como 

indenização de ordem moral em montante não inferior a R$ 10.000,00. 

Juntou documentos à inicial. Contestação pela requerida no ID. 1622066, 

em que alega, no mérito, licitude na cobrança feita, o que afasta seu dever 

indenizatório, pugnando pela improcedência dos pedidos da autora (ID. 

1622066) Em sede de impugnação a autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID. 1627823). Instadas as partes a 

manifestarem interesse na produção de provas, a autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 13225852). Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. 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” 
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(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, passo à sua análise. Compulsando os 

autos depreende-se que o nome da autora fora negativado pela requerida 

em 21/02/2016, por débito de R$ 161,28 (cento e sessenta e um reais e 

vinte e oito centavos), cuja data de vencimento era 01/01/2016. Aduz a 

autora que efetivou o pagamento do referido débito em 27/04/2016, no 

total de R$ 230,56 (duzentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), a 

maior por englobar juros e correções, de modo que a requerida teria o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para proceder com sua baixa, o que não 

fez. A requerida, por sua vez, salienta em sua peça contestatória que a 

autora “[...] encontrava-se em débito com a Ré desde o vencimento 

01/01/16, tendo saldado a integralidade de seu débito somente em 

27/04/16.” e que “[...] as negativações foram realizadas pela Ré no SPC e 

no Serasa, em 01/03/16 e 21/02/16, respectivamente, datas em que 

notadamente a Autora era devedora da Ré. Ambas foram baixadas em 

07/05/16.” Ora, tendo a autora quitado a dívida de forma integral, em 

27/04/2016, como a própria requerida aduz, teria esta o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para proceder com a baixa, ou seja, 04/05/2016. 

Procedendo a requerida com a baixa tão somente em 07/05/2016, não há 

dúvida de que extrapolou o prazo a que estava obrigada. Ocorre que, 

tendo se efetivado a baixa administrativamente pela requerida, em 

07/05/2016 (ID. 1622070), deu-se ela, mesmo que a destempo, 

anteriormente à decisão judicial emanada em 01/07/2016 (ID. 1475059), 

restando, portanto, prejudicada a declaração de inexistência do débito em 

referência. Ademais, tendo sido de apenas 03 (três) dias o ínterim em que 

o nome da autora permaneceu negativado, há de se considerar, em 

virtude de sua extrema exiguidade, a inexistência de violação a bem 

jurídico a ponto de gerar indenização de ordem moral. Em virtude do curto 

prazo, não se aventa ter a autora sofrido abalo psicológico tão grave a 

ponto de acarretar-lhe desequilíbrio emocional, não passando a situação 

retratada de mero aborrecimento, dissabor, mágoa ou irritação, sem 

maiores consequências, principalmente porque incontroverso que referido 

pagamento se deu com atraso. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. RENEGOCIAÇÃO. 

DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE 

DANOS MORAIS. - Evidenciada a inadimplência da consumidora, lícito o 

registro do nome da devedora em órgãos de proteção ao crédito. 

Renegociado o débito e efetuado o pagamento da parcela. Permanência do 

registro em órgãos de proteção ao crédito por poucos dias que não 

justifica a condenação da demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais. Longa inadimplência anterior - Fatos constitutivos do direito 

não evidenciados, obrigação dirigida ao postulante (art. 373, I, do CPC). 

Situação que não supera o mero aborrecimento. Dever de indenizar não 

configurado. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079925251, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079925251 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 

21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 06/03/2019). (Grifamos). Bem móvel. Ação declaratória de inexistência 

de débito c. c. indenização de danos morais. Manutenção indevida do 

nome do devedor, em cadastro de proteção ao crédito, após o pagamento 

da dívida. Manutenção por curto espaço de (empo, pouco mais de 20 dias, 

ou seja, normalmente o tempo necessário para que o credor, tomando 

ciência do pagamento, providencie a respectiva baixa. Ajuizamento da 

ação logo após o pagamento que evidencia a intenção de buscar 

judicialmente a indenização pelos danos morais,ao invés de evitar os 

danosos efeitos que decorrem da negativação. Sentença confirmada. 

Apelação não provida. (TJ-SP - APL: 990100618776 SP, Relator: Romeu 

Ricupero, Data de Julgamento: 12/08/2010, 36ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 20/08/2010). (Grifamos). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS -Alegação de manutenção indevida do nome da 

autora no rol dos inadimplentes, mesmo após quitação. Dano moral não 

indenizável A negativação foi mantida por prazo razoável após a quitação, 

breve espaço de tempo, menos de um mês após o pagamento da parcela 

de julho e poucos dias após o pagamento da parcela de agosto de 2008, 

não gerando dano moral indenizável - Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

991090263023 SP, Relator: Pedro Ablas, Data de Julgamento: 29/09/2010, 

14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2010). 

(Grifamos). DANOS MORAIS. CHEQUE ESPECIAL. PAGAMENTO. BAIXA 

DA RESTRIÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA. O demandante não foi 

atingido moralmente ao permanecer inscrito perante órgão de proteção ao 

crédito por pouco mais de vinte dias após o pagamento da sua dívida junto 

ao réu. Pagas seis parcelas das trinta acordadas, teve início a dívida em 

2002, sendo quitada somente em 2004. O prazo de baixa de anotações 

junto ao SPC ou SERASA deve ser analisado com bom senso. Vinte e 

poucos dias para tal não traz ao correntista dano moral, principalmente 

àquele que é devedor há anos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71000662627 RS, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, Data de 

Julgamento: 21/06/2005, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2005). (Grifamos). Neste 

contexto, não comprovada que a conduta da requerida teve o condão de 

romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação, hábil a justificar a reparação por 

danos morais, comanda-se o indeferimento da pretensão autoral. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ante a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. 

C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010042-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEREIRA (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:

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

 

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, informando endereço completo para intimação, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004777-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO DE SOUZA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS, ID. 24435927, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008069-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Samara Rosa Da Silva (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA OAB - PR68827 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO(A))
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Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito, no valor de R$ 16.502,87, 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009929-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGIZA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO CORREIA DIAS OAB - PR93107 (ADVOGADO(A))

JAMILE APARECIDA MACHNICKI OAB - PR60484 (ADVOGADO(A))

CARLYLE POPP OAB - PR15356 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERIDA PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 25806935 E DOCUMENTOS, E MANIFESTAÇÃO, CONFORME 

DECISÃO ID. 25539988.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003736-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABSON BARBOSA GALDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 25716251 E DOCUMENTOS, E MANIFESTAÇÃO, NOS TERMOS 

DA DECISÃO ID. 25358207.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002743-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NYKELLEN GONCALVES TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA PETIÇÃO ID. 24436308 - 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000685-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARAES (AUTOR(A))

MARIA MENEZES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001280-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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, informando endereço atualizado da Parte Autora, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002175-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA PETIÇÃO DE PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS, ID. 25151151, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004081-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VILELA DE MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Espólio de Ermenésio Vilela de Moraes (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO OAB - MT10020-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007551-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 27818866 E DOCUMENTOS E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001004-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE JESUS ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA/AUTORA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

ao recurso de Apelação Adesiva interposto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007266-68.2019.8.11.0003

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:

ANTONIO MARCIO ALVES GUIZARD DO REGO (EXECUTADO)

RENATO LUIS ZAMIGNAN (EXECUTADO)

COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000772-95.2016.8.11.0003

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:

ROSIMAR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO ID. 

26370610, SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE CREDORA. IMPULSIONO OS 

AUTOS A FIM DE INTIMAR O(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA 

CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003333-92.2016.8.11.0003

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:

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007492-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA GARCIA GUIMARAES (REQUERIDO)

RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

CLOVES LUIZ GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 27308248, NO PRAZO LEGAL.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006051-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOSCELINA ANGELICA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANSE PAULA DE SOUZA (REU)

VALDETE MEDEIROS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDILAINE LUIZA DA SILVA (CONFINANTES)

SANTINO PEREIRA DA COSTA (CONFINANTES)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (REU)

SIDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CONFINANTES)

ADALGIZA BISPO SOARES (CONFINANTES)

ADERALDO SOARES (CONFINANTES)

GILVANEIDE BRAZ DA SILVA (CONFINANTES)

LUCIANY PEREIRA RIBEIRO (CONFINANTES)

ELIANE APARECIDA DA SILVA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

contestação de ID 23152973.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000153-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELE PERES DE SOUZA OAB - MT0018424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DARTORA (REU)

JOAQUIM BISPO DE SOUZA (REU)

MARCILIO TEIXEIRA FILHO (REU)

JOSE PEREIRA TOSTA (REU)

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

em relação a certidão ao ID 29294634 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001577-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIO MATER SERVICOS MEDICOS SS (REU)

DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME (REU)

MARTA CAROLINA MARQUES SOUSA (REU)

M R M COSTA (REU)

ANAIDES CABRAL DE FREITAS - ME (REU)
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EURIVAL S BORGES E CIA LTDA - ME (REU)

MANOEL DA SILVA NETO - ME (REU)

LUIS ROBERTO SENNA (REU)

FONSECA CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E ULTRASSOM LTDA. 

- ME (REU)

JOAO TEODORO SOBRINHO - ME (REU)

ISABEL MARTINS DE SOUSA MORAES - ME (REU)

H. R. PICHIONI - ME (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000787-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor/apelado e do requerido/apelado, para no 

prazo legal (art. 1.010,§ 1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões 

à apelação do requerido e requerente, respectivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005024-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

 

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

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009422-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016736-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE BRANDAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (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 (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016736-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MILENE BRANDAO PEREIRA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009702-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEANY CORREA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009789-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CORREIA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

REGIS CRISTIANO LEITE (REQUERIDO)

GERALDO ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre a devolução das correspondencias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009782-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILZA ANTONIA DOS SANTOS 60424982153 (AUTOR(A))

ADILZA ANTONIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

 

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

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG83492-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO 

DE 10 DIAS, INFORMAR SE O PRAZO DE BLINDAGEM DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL CONTINUA EM VIGÊNCIA, EM CASO POSITIVO, COMPROVAR 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001179-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUALSO EDSON MENDES DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono do requerido para que, no prazo legal se manifeste 

sobre o pedido de desistencia do autor ID.24429378.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016737-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/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: 1016737-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES RAMOS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

contestação e documentos juntados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002470-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002470-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de 

fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada por JEAN LUIZ DOS SANTOS 

DANTAS em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – 

CEMAT (ENERGISA MT), titular da UC nº 6/2564464-2, alegando ter sido 

surpreendido com a cobrança de valores atinentes à suposta 

recuperação de consumo, no montante de R$ 2.234,87 (dois mil duzentos 

e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Em razão do exposto, 

requer a concessão da liminar, a fim de que a ré suspenda a cobrança, 

abstendo-se de proceder ao corte de energia e/ou restabeleça, caso já 

realizado. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de 

urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300,CPC/2015). Infere-se dos autos a presença dos requisitos 

necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram 

anexados documentos que indicam que os valores cobrados se referem à 

suposta recuperação de consumo, isto é, débitos pretéritos (ID 29333266 

e 29333269), mais precisamente ao período de 12/2017 a 08/2019, o qual 

supera 500 (quinhentos) dias, não autorizando, portanto, a suspensão do 

fornecimento de energia. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO 

ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE 

IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE 

JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE 

AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE 

DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo.” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por sua vez, o perigo de dano 

é ínsito e, caso não seja deferida a liminar, a suspensão no fornecimento 

de energia elétrica ou a sua manutenção, caso já tenha sido realizada, 

fatalmente lhe provocará prejuízos, tendo em vista a importância e 

imprescindibilidade do serviço. De outro norte, a concessão liminar da 

tutela não tem o condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, 

comprovada a legalidade do débito, poderá ser retomada a cobrança e as 

demais medidas cabíveis. Registre-se, porque relevante, que o caso não 

se subsume ao entendimento fixado pelo STJ no RESp 1412433, 

porquanto consta nas cópias das faturas que as cobranças se referem a 

mais de 500 (quinhentos) dias (id 29333269), ultrapassando, assim, o 

período de 90 dias que autoriza o corte administrativo do fornecimento de 

energia elétrica por débito atinente à recuperação de consumo, quando 

aliado ao preenchimento de outros requisitos. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015, CONCEDO A 
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TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar que a requerida suspenda 

a cobrança dos débitos discutidos nos autos, conforme faturas de id 

29333269, abstendo-se de interromper o fornecimento de energia elétrica 

na Unidade Consumidora do requerente (6/2564464-2) e, caso já tenha 

interrompido, restabeleça no prazo máximo de 02 horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, em 

atenção ao Poder Geral de Cautela, DETERMINO que a concessionária se 

abstenha de negativar o nome da parte autora (em razão destes débitos), 

sob pena de multa diária também no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Já tendo ocorrido a negativação, OFICIEM-SE aos cadastros de proteção 

ao crédito para que procedam à exclusão do apontamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo ser observado, repita-se, os débitos adrede 

mencionados. Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 22 DE ABRIL DE 2020, ÀS 08:30 HORAS. 

Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Defiro à parte autora os benefícios do art. 98 do 

CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, em regime de plantão 

judiciário, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002476-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WAGNER 

ARAUJO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: CENTRAIS 

ELETRICAS DE RONDONIA 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: 

27/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002479-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA (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. 1002479-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDERSON DIAS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002480-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002480-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RODRIGO NUNES 

MORENO 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: 27/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002481-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE KERCHE DE CAMARGO (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. 1002481-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE 

KERCHE DE CAMARGO 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: 28/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002485-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES URBIETA (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. 1002485-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIO ALVES 

URBIETA 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: 28/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002489-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002489-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOZIANE 

FERREIRA RODRIGUES 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: 28/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002497-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SALUSTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002497-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WALISSON 

SALUSTIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002502-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALNERI MACHADO MARQUES (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. 1002502-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALNERI 

MACHADO MARQUES 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: 28/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002503-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002503-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAQUIM 

FRANCISCO MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO DE 

MORAES VIANA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002505-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ISRAEL SANTOS 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. 1002505-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIO ISRAEL 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002507-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002507-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NILTON PIRES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002509-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IUEDERSON ALVES COSTA (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. 1002509-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IUEDERSON 

ALVES COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002512-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSILA ROBERTA GRIZANTE (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. 1002512-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESSILA 

ROBERTA GRIZANTE 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: 01/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002514-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LIDOVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002514-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLODOALDO 

LIDOVINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010852-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29334243) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1011034-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão deTempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29330310) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1011073-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29325355) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1011102-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ALVES SOBRINHO (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 29346510) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1011120-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICREY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29347366) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1012546-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA PINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29350957) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1011216-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA CARVALHO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29337410) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1011327-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI VAILOES MARTINS (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 29343011) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1011341-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CECILIA QUEIROZ RIBEIRO (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 29345011) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1011472-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29328929) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1010833-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABENONDES NERES DE OLIVEIRA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28893222) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1010871-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28849891) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1002530-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINAN BARROS DE OLIVEIRA (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. 1002530-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERDINAN 

BARROS DE OLIVEIRA 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: 01/06/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002532-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA CARDOSO (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. 1002532-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO 

FERREIRA CARDOSO 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: 02/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002550-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIORISMAR IKAKAUORE (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. 1002550-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIORISMAR 

IKAKAUORE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

02/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001688-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 1002576-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GABRIEL DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002576-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANILO GABRIEL 

DE SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002581-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA CARMO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002581-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELIA 

APARECIDA VIEIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELLEN 

MARCIA GALVAO ITACARAMBY POLO PASSIVO: CRISTIANA CARMO 

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: 02/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002606-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002606-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

DA SILVA POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1011148-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORISVALDO BARBOSA DE SOUZA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29382450) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1011329-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29387546) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 18 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: 1002631-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002631-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO DA SILVA NUNES POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 

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: 1002112-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002112-35.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE AUGUSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos. 

Recebo a exordial. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova de 

que não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 03 (três) testemunhas. Após, abra-se vista 

dos autos à parte autora e, em seguida, ao representante do Ministério 

Público para que, no prazo legal, se manifestem. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010482-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010482-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Sem requerimento de 

provas ou sendo desejado o requerimento de julgamento antecipado da 

lide, voltem-me para sentença. Às providências. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 18 de fevereiro de 2020. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010644-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAIR NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DA SILVA ATIBAIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010644-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADEMAIR NEVES GONCALVES REQUERIDO: RAQUEL DA 
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SILVA ATIBAIA - ME Vistos. Trata-se de pedido formulado para proceder 

a exclusão do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

uma vez que até o momento a reclamada RAQUEL DA SILVA ATIBAIA - 

ME – TEKA ARTESANATO E PRESENTES não foi citada e intimada para 

cumprir a determinação judicial exarada em ID 28510069. Da análise dos 

autos, faz-se necessário acolher o requerimento formulado pela parte 

autora, eis que fora concedida antecipação de tutela em ID 26300479, 

determinando que a requerida retirasse o nome da autora dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, no entanto, não houve cumprimento da ordem judicial 

até a presente data, tendo em vista que até o momento a reclamada não 

foi devidamente citada. Assim, é necessária a determinação para 

exclusão do nome da reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, visto 

que a parte autora está sofrendo prejuízos em decorrência da 

negativação. Desta feita, OFICIE-SE ao SPC/SERASA para que proceda a 

exclusão do nome da parte requerente dos cadastros de inadimplentes, no 

prazo de 05 dias, referente ao contrato n. C99265, no valor de R$ 

1.784,60, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Cumpridas as 

determinações supra, SUSPENDA-SE o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte requerente para dar andamento ao 

feito, sob pena de revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência 

e extinção do feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002469-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002469-15.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAMIRO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência, pretendendo 

obter provimento judicial determinando Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da referida unidade 

consumidora (UC nº 6/143053-7). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 

de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado no valor de R$ 21.974,37 (vinte e um mil 

novecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), visto ser 

proveniente de recuperação de consumo, diante da ausência de 

pagamento da referida fatura, existe a possibilidade de a reclamada 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. De outra banda, quanto ao periculum in mora, resta provado 

diante da inadimplência da aludida fatura em discussão caracterizar a 

iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte autora e a 

sua família. Posto isso, aguardar a concessão da tutela somente no final 

da demanda demonstra indubitavelmente danos de difícil reparação à parte 

reclamante. Por outro lado, conceder a antecipação da tutela não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que, se for o caso, poderá ser 

revogado 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 conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de 

Processo Civil, que a empresa ré – ENERGISA – não suspenda o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC: 6/143053-7, tão somente com relação ao débito objeto da 

lide e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. 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. Advirta-se ainda o autor que, caso não 

compareça, injustificadamente, ao ato, o processo será extinto, na forma 

do artigo 51 da Lei nº 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: 1002503-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/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: 1002503-87.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAQUIM FRANCISCO MENDES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência, 

pretendendo obter provimento judicial determinando Requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da referida 

unidade consumidora (UC nº 6/101437-2). 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. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 

de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado no valor de R$ 5.782.79 (cinco mil 

setecentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), visto ser 

proveniente de recuperação de consumo, diante da ausência de 

pagamento da referida fatura, existe a possibilidade de a reclamada 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. De outra banda, quanto ao periculum in mora, resta provado 

diante da inadimplência da aludida fatura em discussão caracterizar a 

iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte autora e a 

sua família. Posto isso, aguardar a concessão da tutela somente no final 

da demanda demonstra indubitavelmente danos de difícil reparação à parte 

reclamante. Por outro lado, conceder a antecipação da tutela não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que, se for o caso, poderá ser 
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revogado 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 conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de 

Processo Civil, que a empresa ré – ENERGISA – não suspenda o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC: 6/101437-2, tão somente com relação ao débito objeto da 

lide e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. 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. Advirta-se ainda o autor que, caso não 

compareça, injustificadamente, ao ato, o processo será extinto, na forma 

do artigo 51 da Lei nº 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: 1002445-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEIDE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (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: 1002445-84.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CIRLEIDE MARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de realizar o corte em sua energia 

elétrica, bem como, suspenda os valores das cobranças, sendo assim, 

abstendo-se de efetuar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso vertente, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante não reconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado no valor total de R$ 3.008,27 (três mil e oito reais e vinte e sete 

centavos), visto ser proveniente de recuperação de consumo. Ocorre 

que, diante da ausência de pagamento das referidas faturas, existe a 

possibilidade da reclamada suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante, e ainda proceder com a 

negativação do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da 

concessão da liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos 

argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora resta provado 

diante da inadimplência da aludida fatura em discussão caracterizar a 

iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte autora e a 

sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 ( cinco) dias, a 

suspenção das cobranças dos débitos objeto da lide, bem como, 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC 6/98136-5, tão somente com relação 

às faturas ora discutida e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o 

serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, determino que a 

reclamada abstenha-se de incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a 

exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada 

não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a 

serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 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: 1002255-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002255-24.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELOANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular 

pedido de tutela de urgência a imediata exclusão do seu nome de todos e 

quaisquer cadastros restritivos de crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 

de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. Quanto a fumaça do bom direito, a parte autora aduz que 

possuía relação jurídica com a reclamada e que obtinha débitos no 
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montante de R$ 278,38 (duzentos e setenta e oito reais e trinta e oito 

centavos), dividido em 03 ( três ) parcelas de R$ 114,76 ( cento e 

quatorze reais, setenta e seis centavos ).Visto isso, começou receber 

ligações sobre a falta de pagamento de uma fatura no valor de R$ 166,97 ( 

cento e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos ), com 

vencimento no dia 05/08/2019.Sendo assim, efetuou o pagamento no dia 

05/10/2019 acrescidos de juros e demais encargos, no entanto, a 

requerida efetuou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção de 

credito no dia 14/10/2019, mesmo diante de tal pagamento. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada. De outra banda, o perigo da demora é 

evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 

são prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, é cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Cabe ressaltar que, tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Tendo em vista 

que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito ser objeto de discussão judicial, a parte autora deve 

ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por 

outro lado, conceder a tutela provisória não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

exclusão do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação ao débito discutido na lide até o final da presente 

demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial 

no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código 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. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014611-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRAGA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014611-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDSON BRAGA DA COSTA 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 6/2706873-3. 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$ 2.250,56 (dois mil duzentos e 

cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), visto ser proveniente de 

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 6/2706873-3, 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

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002468-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LINDOMAR 

RODRIGUES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY 

CLAIR BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 37 de 229



período vespertino Data: 02/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 17 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: 1002472-67.2020.8.11.0003

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)

 

PROCESSO n. 1002472-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO ROMULO 

FAGUNDES DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

ACASSIO MUNIZ JUNIOR POLO PASSIVO: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

02/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1015919-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UILTON WANDERLEI DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR LEAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015919-59.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:UILTON 

WANDERLEI DE ALENCAR POLO PASSIVO: CLAUDEMIR LEAL DOS 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 02/06/2020 Hora: 14:40, no 

endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 18 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: 1002477-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BRANDAO NERY (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. 1002477-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSILENE 

BRANDAO NERY 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: 02/06/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002478-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA PIRES (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. 1002478-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO 

FERREIRA PIRES 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: 02/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 18 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: 1002487-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON DUARTE DE SOUZA (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. 1002487-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADEILSON 

DUARTE DE SOUZA 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: 02/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 18 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: 1002490-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SALUSTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002490-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WALISSON 

SALUSTIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO 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 período 

vespertino Data: 02/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 18 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: 1002498-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS FERREIRA BRITO (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. 1002498-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MIQUEIAS 

FERREIRA BRITO 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: 02/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 
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. 18 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: 1002500-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON DUARTE DE SOUZA (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. 1002500-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADEILSON 

DUARTE DE SOUZA 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: 03/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 18 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: 1002504-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002504-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIA MARIA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 03/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 18 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: 1002506-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZULENE CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002506-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ZULENE CARMO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 03/06/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002508-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002508-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLI FERREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 03/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 18 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: 1002510-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE GARCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002510-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ENOQUE GARCIA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO DE MORAES 

VIANA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 03/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 18 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: 1002515-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLIANE DE JESUS CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002515-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KELLIANE DE 

JESUS CASTRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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 

período matutino Data: 03/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 18 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: 1010726-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA DR. LUCAS BRAGA 

MARIN OAB-MT 16.300, DR. EDUARDO CARVALHO GONÇALVES 

OAB-MT 19.989 E DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB-MT 24.543, 

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 24/03/2020 ÀS 13:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE 
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AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010726-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA DR. LUCAS BRAGA 

MARIN OAB-MT 16.300, DR. EDUARDO CARVALHO GONÇALVES 

OAB-MT 19.989 E DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB-MT 24.543, 

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 24/03/2020 ÀS 13:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013681-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DE SOUZA SERVICOS E COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA CHAVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013681-67.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: EBER DE SOUZA 

SERVICOS E COMERCIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

da parte acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 03/06/2020 

Hora: 13:00, no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 

18 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: 1002524-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIEIRA PEDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES DE FREITAS OAB - MT27583/O (ADVOGADO(A))

VANESSA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT27396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1002524-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIAS VIEIRA 

PEDRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON ALVES DE FREITAS, 

VANESSA ALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 03/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 18 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: 1011221-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARONESI & MARONESI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.F. ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011221-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARONESI & MARONESI LTDA - EPP REQUERIDO: G.F. 

ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA - ME Vistos. Compulsando detidamente 

os autos, denoto que a parte autora comparece ao feito requerendo sejam 

realizadas pesquisas através dos sistemas conveniados ao Judiciário 

(INFOJUD, INFOSEG, etc.), bem como expedição de ofícios à Receita 

Federal, Tribunal Regional Eleitoral e empresas de Telefonia, na tentativa 

de localizar o endereço do requerido, o qual não foi citado nos autos. 

Contudo, importante registar que é ônus da parte autora a diligência pela 

busca do endereço do requerido. Diante disto, considerando os princípios 

norteadores dos Juizados Especiais previstos no art. 2.º da Lei n.º 

9099/95, INDEFIRO o requerimento formulado pela parte autora. Desta 

feita, INTIME-SE o requerente, através de seu patrono constituído, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o endereço correto e atual da 

parte requerida ou se manifeste nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012678-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO E SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

MESSIAS FUZETTE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012678-77.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:GERSON 

LEOPOLDO NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIDIANY SILVA 

NUNES POLO PASSIVO: MESSIAS FUZETTE DE SOUZA e outros 

FINALIDADE: CONSIDERANDO o decurso do prazo requerido pela parte 

Autora, procedo a intimação desta para, em 5 dias, manifestar-se, 

requerendo o que for de direito. Rondonópolis, 18 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: 1002529-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERREIRA DA COSTA SANTOS (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. 1002529-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JUNIOR 

FERREIRA DA COSTA SANTOS 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 matutino Data: 03/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1014514-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014514-85.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DE ALMEIDA CINTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 
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MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

da parte AUTORA acima qualificadas, conforme r. despacho lançado no 

protocolo 28401008 - Despacho a seguir transcrito: "Com a vinda do 

instrumento de citação, INTIME-SE a parte Reclamante para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias." Rondonópolis. 18 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: 1002533-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KEVELLYN DE SOUZA PAULA (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. 1002533-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLA 

KEVELLYN DE SOUZA PAULA 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: 03/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 18 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: 1002537-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REMILCE ALVES DE FARIA (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. 1002537-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:REMILCE ALVES 

DE FARIA 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: 03/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 18 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: 1002541-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DIEGO FEITOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002541-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ DIEGO 

FEITOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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 período vespertino Data: 03/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002544-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DIEGO FEITOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002544-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ DIEGO 

FEITOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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 período vespertino Data: 03/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002552-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIORISMAR IKAKAUORE (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. 1002552-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIORISMAR 

IKAKAUORE 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: 03/06/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002553-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO ANDRADE BORGES (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. 1002553-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELINALDO 

ANDRADE BORGES 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: 

03/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 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: 1002565-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002565-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IZILDA MENDES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 03/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 18 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: 1011331-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FARIAS DA SILVA FERRAZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011331-09.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: ALINE 

FARIAS DA SILVA FERRAZ Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL MARCOS FERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002588-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ISMAEL MARCOS 

FERES POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 03/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 18 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: 1002592-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HADASSA CAMILA PIRES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

ROO TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002592-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HADASSA 

CAMILA PIRES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VALDIRENE JESUS DE SOUZA 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 período matutino 

Data: 04/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 18 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: 1002615-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTO GOMES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002615-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AILTO GOMES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAYANNE RODRIGUES 

SILVA, ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS, JHOANE MARRARA 

RODRIGUES 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 matutino Data: 04/06/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 18 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002617-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON NATANIEL CHAGAS DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABATIK CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002617-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFERSON 

NATANIEL CHAGAS DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ABATIK CONSTRUCOES 

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: 

Conciliação período matutino Data: 04/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 18 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: 1014496-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CRISTIANE DE SOUZA GERALDO RIGONATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 
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DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu 

o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME 

REPRESENTANTE: CELINA TAVARES BORGES, dessa forma, intimo o 

Promovente para requerer o que for de direito em 5 dias. RONDONÓPOLIS, 

18 de fevereiro de 2020. JOSE APARECIDO FERREIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010728-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA SANTOS MENDES (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))

 

POLO ATIVO:LAURA APARECIDA SANTOS MENDES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: Considerando o trânsito 

em julgado da r. sentença proferida, intimo as partes para requerer o que 

for de direito em 5 dias. Rondonópolis, 18 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009017-90.2019.8.11.0003

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:

INSTITUTO CLARO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009017-90.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: ROGERIO 

LACERDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARTINS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: INSTITUTO CLARO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 04/06/2020 Hora: 09:00, no endereço: Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 18 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: 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002277-82.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEOVANE RODRIGUES CASTRO DA SILVA REQUERIDO: OI 

MÓVEL S/A Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão 

de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda com a 

imediata suspensão das cobranças indevidas e abusivas, se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços prestados pela requerida, bem 

como para que se abstenha de inserir o NOME/CPF do reclamado nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Compulsando detidamente o feito, verifico 

que o requerente alega, em síntese, que recebeu uma proposta de 

melhora em seu plano de internet, telefone e tv, onde teria que substituir o 

atual número de sua linha telefônica por outro. Ocorre que após concordar 

com a mudança passou a ter dois contratos em aberto com a requerida. 

Contudo, verifico divergência em relação a qual contrato, ou seja, qual o 

número de telefone pretende basear seu pedido, haja vista que não 

revelou quais cobranças são indevidas. Deste modo, a fim de evitar 

prejuízo ás partes, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

devendo retificar os pedidos, com fulcro no artigo 319, inciso IV, do 

mesmo Códex. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016839-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY DANIELE RODRIGUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016839-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANNY DANIELE RODRIGUES DE MOURA 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 restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua UC 6/2687892-6. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a 

grande diferença do consumo passado da requerente, haja vista que se 

trata de fatura eventual de recuperação de consumo. 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, pela foto do padrão cortado juntada nos autos. 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 o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO 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 

6/2687892-6, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

quanto às faturas nos valores de R$ 524,70 (quinhentos e vinte quatro 

reais e setenta centavos) e R$ 885,25 (oitocentos e oitenta e cinco reais e 

vinte e cinco centavos) ambas com vencimento em 30/12/2019, referentes 

à recuperação de consumo, 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 
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de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002454-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NONATO ALVES FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002454-46.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NONATO ALVES FERREIRA FILHO REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Cuida-se de Ação de Indenizatória de Danos 

Morais por Permanência nos Serviços de Proteção ao Crédito, 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 o 

adimplemento dos referidos débitos, foram sanados no mesmo dia, em 18 

de Junho de 2019. Ocorre que após a quitação da dívida, a requerida não 

excluiu o nome do reclamado dos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, bem como os comprovantes de pagamento dos referidos débitos. 

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 autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação 

ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 520,75 (quinhentos e vinte 

reais e setenta e cinco centavos), referente ao contrato de nº 

0005099658279418, 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: 1002510-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE GARCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/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: 1002510-79.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ENOQUE GARCIA DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando 

que a requerida exclua o NOME/CPF da requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e ainda, se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/2064937-2. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado da requerente. Ocorre que diante do tal 

débito, a reclamada incluiu o NOME/CPF da requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais, inclusive, pelo histórico das faturas 

anteriores 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 
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energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Outrossim, vale lembrar que os efeitos 

da inclusão geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada 

do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2064937-2, enquanto 

perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência e, caso já 

o tenha feito, que seja revertida a ação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/2064937-2, por falta de pagamento da fatura no valore de R$ 622,64 

(seiscentos e vinte dois reais e sessenta e quatro centavos) com 

vencimento em 20/02/2018. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA CRISTINA BENTO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AJAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

ADELICE LOPES FONTOURA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001819-65.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CLEZIA CRISTINA BENTO DE ARAUJO REU: ADELICE LOPES 

FONTOURA, AJAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONJUGADO COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, sendo que a requerente assevera ter 

entabulado contrato com a reclamada no valor de R$ 50.862,00 (cinquenta 

mil oitocentos e sessenta e dois reais), montante este que foi divido em 

150 (cento e cinquenta) parcelas, iniciando o pagamento no valor de R$ 

339,08 (trezentos e trinta e nove reais e oito centavos). No caso dos 

autos, verifica-se de plano a incompetência desta justiça especializada, 

mormente porque requer a parte autora a rescisão contratual do 

mencionado contrato. De bom alvitre destacar que o magistrado ao 

receber a demanda pode e deve, ainda que não arguida preliminar de 

incompetência em razão do valor da causa, analisar se tem competência 

para decidir a causa, isso porque se trata de competência absoluta, 

podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em qualquer momento. 

Com efeito, é sabido que há dois limites de alçadas para os feitos que 

tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o 

reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 

(quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por 

causídico. Destarte, nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por ser esta a regra geral e não 

haver nenhuma exceção, qualquer outra interpretação feriria frontalmente 

o princípio de que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. 

Dispõe o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida. No caso em apreço, evidentemente 

está sendo discutido todo o contrato, que perfaz o montante de R$ 

50.862,00 (cinquenta mil oitocentos e sessenta e dois reais), pois a autora 

requer seja rescindida a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, 

o valor da causa deve ser o valor do contrato, consoante o artigo alhures 

grafado. Nesse sentido já se orientou a Turma Recursal do Estado de Mato 

de Grosso, in verbis: "COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA 

ENTREGA DO BEM. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 259, V DO CPC. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO BEM. PRETENSÃO SUPERIOR AO 

LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Conforme regra do artigo 259, V do 

CPC, quando a lide tiver objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será 

correspondente ao valor do contrato. Parte requerente que pretende a 

entrega do bem adquirido da parte requerida, cujo valor ultrapassa o teto 

desta Justiça Especializada. Quantificado em valor superior àquele 

estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 o valor do bem que a 

parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta configurada a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se tratar de matéria 

de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser reconhecida de 

ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada e reconhecer a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar a lide. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 120068720138110006/2015, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

07/07/2015)." Grifei Frente ao exposto, levando-se em consideração que o 

valor do contrato em discussão é superior a 40 (quarenta) salários 

mínimos, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço, de ofício, a 

incompetência deste Juizado Especial, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

51, II, da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, caso comprove a 

competência da via ora eleita. Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9099/95. Transitado em julgado e cumpridas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014303-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MIRANDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014303-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANILO MIRANDA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 
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qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de reclamação proposta 

por DANILO MIRANDA PEREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, 

objetivando declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

alegada pelo Reclamado diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. O Reclamante propôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem 

como ser ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, vez que não contraiu dívidas 

com esta. Em contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência 

da demanda, aduzindo que parte autora habilitou a linha telefônica nº (66) 

9 9670-7926, o que ocasionou a emissão de faturas mensais, 

oportunidade em que juntou documentos, (relatório de chamadas, 

gravação do áudio da contratação, contrato devidamente assinado, 

boletim de ocorrência apresentado no momento em que o reclamante 

compareceu a loja física para retirar outro chip e outros documentos), em 

que se alega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequente débito. A parte reclamante apresentou impugnação, nesta 

requereu a realização de perícia, tal pedido não prospera, haja vista que 

há vasta documentação nos autos sendo estas suficientes à solução da 

controvérsia. No caso, a prova produzida em contestação (relatório de 

chamadas, gravação do áudio da contratação, contrato devidamente 

assinado, boletim de ocorrência apresentado no momento em que o 

reclamante compareceu a loja física para retirar outro chip e outros 

documentos) demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços em contrapartida a parte autora 

não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à notificação 

prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no 

art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual 

irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não é de 

responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, bem como, diante da 

ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua parcial procedência no valor de 

R$195,32, (cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos). No 

caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, deverá a parte 

Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto 

está limitado ao objeto discutido na petição inicial. Assim sendo, à medida 

que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do 

pedido contraposto. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e: 1- Opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão no valor de R$ 195,32, 

(cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), corrigido pelo 

INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016044-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS BEZERRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001288-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALIZALDO JOSE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFIGENIA JACINTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001288-13.2019.8.11.0003 

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 Judicial. Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002355-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE GIL LOPES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VAZ DE MELO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002355-76.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista o 

disposto na Resolução OE n.º 17, de 12.12.2019, bem como a sua 

publicação, que se deu em 19.12.2019, remeta-se a presente missiva à 

Vara da Infância e Juventude desta Comarca, bem como todas as demais 

posteriormente distribuídas que versem sobre Direito de Família. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 
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2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004582-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA CANDIDO DA SILVA (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: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS PROCESSO n. 1004582-10.2018.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: V. L. M. da S POLO PASSIVO: C. C. da S. FINALIDADE: O 

Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que V. L. M. da S move em 

desfavor de C. C. da S. sendo decretada a interdição deste conforme se 

vê da sentença seguinte: "...13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de CECILIA CANDIDA DA 

SILVA (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, VERA LUCIA MOURA DA SILVA. 15. Em atenção ao 

disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004026-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDES OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON OLIVEIRA DA SILVA (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: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS PROCESSO n. 1004026-42.2017.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: E. O. S. POLO PASSIVO: J. O. S. FINALIDADE: O 

Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que ERENILDES OLIVEIRA DA 

SILVA AMIK move em face de JOILSON OLIVEIRA DA SILVA, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "...13. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para decretar a 

interdição de JOILSON OLIVEIRA DA SILVA (qualificado nos autos), 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora 

da parte interditada a parte requerente, ERENILDES OLIVEIRA DA SILVA 

AMIK. 15. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, 

c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no 

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se 

mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de 

outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES, digitei.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006189-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. S. (REQUERENTE)

M. H. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006189-24.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte requerida, por meio do patrono, para que materialize o mandado de 

registro de imóvel (ID. 29369210), instruindo com cópia da inicial e da 

sentença, procedendo o devido registro junto ao cartório competente, tal 

como acordado em audiência (ID 22461016). Rondonópolis/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001774-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. M. A. (REU)

K. W. R. D. A. (REU)

 

Processo n.º 1001774-61.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

09.03.2020, às 16h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 
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presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002056-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MERQUIRES (REQUERENTE)

N. W. B. C. (REQUERENTE)

CLARICINO GEREMIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEJANE APARECIDA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISMINO JOSE DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002056-02.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso V, do Código de Ritos, 

adequando o valor da causa ao conteúdo patrimonial em discussão, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 284, parágrafo único, do CPC). 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002322-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

NEIDE ARRUDA ALVES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002322-86.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Neide Arruda Alves, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 20 

(vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de 

algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério 

Público, se for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e 

Municipal) sobre as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não 

havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores atribuídos aos 

bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo de últimas 

declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da inventariante para 

prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002363-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA ABUDEIN DE BARROS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA OAB - MT9148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002363-53.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Maria Augusta Abudein de Barros Ferraz, que deverá ser intimada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, a inventariante fará as primeiras declarações, devendo 

trazer o comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas 

das fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). Deverá, ainda, carrear aos autos certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, 

atendendo às disposições contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, 

CNJ. 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002432-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSICLER MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZINA ESTEVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002432-85.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando detidamente os autos, verifica-se que se trata de uma Ação 

Anulatória de Doação, cuja matéria não afeta ao direito de família por se 

tratar de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico, sendo, portanto, 

este juízo incompetente ratione materiae para o julgamento da presente 

demanda. 2. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação anulatória de doação remetida à Vara 

especializada da Família e Sucessões. Impossibilidade. Pedido de nulidade 

de negócio jurídico que não guarda relação com matéria de direito de 

família. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

S U S C I T A D O . ”  ( T J - S P  0 0 3 4 8 0 4 0 4 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0034804-04.2017.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de 

Julgamento: 21.08.2017, Câmara Especial, Data de Publicação: 

23.08.2017) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL - ANULATÓRIA DE 

DOAÇÃO - DIREITO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA AFETA AO DIREITO 

DA FAMÍLIA OU SUCESSÓRIO - COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE 

DIREITO PRIVADO DA UNIDADE FRANCISCO SALES. Tratando-se de 

anulação de doação, envolvendo matéria ligada ao Direito Civil, mais 

especificamente aos fatos jurídicos e aos contratos em espécie, sem 

qualquer discussão envolvendo direito sucessório ou direito de Família, 

fica evidente a competência recursal de uma das Câmaras Cíveis da 

Unidade Francisco Sales deste Tribunal de Justiça.” (TJ-MG 

104390302537100011 MG 1.0439.03.025371-0/001(1), Relator: MAURÍCIO 

BARROS, Data de Julgamento: 25.09.2007, Data de Publicação: 

16.10.2007) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 48 de 229



DOAÇÃO. MATÉRIA NÃO AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA OU 

SUCESSÕES. ENQUADRAMENTO DO RECURSO NA SUBCLASSE 

PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. 

COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS INTEGRANTES DOS 9º E DO 10º 

GRUPOS CÍVEIS. PRECEDENTES DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. 

COMPETÊNCIA DECLINADA.” (TJ-RS - AC: 70080189491 RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 24.04.2019, Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29.04.2019) 

(grifo nosso) 3. Assim, considerando que este juízo é absolutamente 

incompetente para processar e julgar a presente ação, pois se trata de 

competência em razão da matéria, portanto, incompetência absoluta, 

reconheço o vazio de competência por parte deste juízo para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a imediata remessa dos 

autos, a uma das varas cíveis desta Comarca, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002407-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES FEITOSA FARIAS SOTERO (REQUERENTE)

CRISTIANE LOPES FEITOSA (INVENTARIANTE)

ADMYSON FARIAS SOTERO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYSE TACIANA DE MOURA SOTERO OLIVEIRA (REQUERIDO)

CRISTIANE KELLY DE MOURA SOTERO (REQUERIDO)

ODEMILDA MARIA DE MOURA SOTERO CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002407-72.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Cristiane Lopes Feitosa, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações (art. 620, CPC), devendo 

trazer o comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas 

das fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóveis, deverá juntar a matrícula atualizada em nome do falecido, a fim de 

comprovar a sua propriedade, nos termos do art. 1.227, do Código Civil. 

Deverá, ainda, carrear aos autos certidão acerca da inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, atendendo às disposições 

contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, CNJ. 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004428-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO HUGO LOHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVANI ILONIA LOHMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004428-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por ARNO HUGO LOHMANN em face de 

AVANI ILONIA LOHMANN (qualificados nos autos). 2. Foi realizado o 

estudo social (ID: 14470487) e a perícia médica (ID: 25087102) com a 

parte interditanda. 3. O representante do Ministério Público teceu seu 

derradeiro parecer no ID: 29206825, requerendo o julgamento antecipado 

do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código Processual Civil. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e estão bem representadas, 

inexistindo irregularidades ou questões pendentes de solução, sendo 

cabível o julgamento antecipado do feito, tendo em vista que não há 

necessidade de produção de outras provas, ex vi do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas;” 6. Pela análise 

minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve realmente ser 

interditada, pois, conforme estudo social realizado pela equipe 

interdisciplinar forense e a perícia médica realizada pela perita nomeada 

por este juízo, concluiu-se que é portadora de enfermidade que lhe 

incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e administração dos 

bens, o que só corrobora as alegações e documentos contidos na peça 

vestibular. 7. Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é 

medida necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 8. Contudo, 

não obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar as partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 11. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifo 

nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 

realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo nosso) 12. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de AVANI ILONIA LOHMANN (qualificada nos autos), 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curador 

da parte interditada a parte requerente, ARNO HUGO LOHMANN. 15. Em 
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atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, 

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de 

inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007764-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. M. Y. (REQUERENTE)

DANILO FERREIRA LIMA YAMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR KAZUMI YAMADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007764-67.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados por VALMIR KAZUMI YAMADA 

aforada por D.F.L.Y. e C.K.M.Y., representados por sua genitora, Sr.ª Ana 

Paula Barbosa de Moura (qualificados nos autos). 2. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que a parte autora foi intimada para 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

CPC), porém, conforme se extrai da certidão de ID: 27063484, não foi 

cumprida essa determinação. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito nos casos de indeferimento da inicial. 5. Ademais, o art. 

330, do Código de Ritos, prescreve as hipóteses que a petição inicial será 

indeferida. Vejamos: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido 

ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 

2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” (grifo nosso).” 6. Assim, do minudente volver dos autos, 

nota-se que não foi cumprida a determinação de ID: 21974581, razão pela 

qual aplico ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem 

resolução de mérito. 7. Sobre o tema anoto o seguinte julgado: “EMENTA. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

APENSADOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, DO 

CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A 

lei processual civil é clara no sentido de que, uma vez determinada a 

emenda à inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos ou irregularidades, não 

cumprindo a parte autora a diligência, será o caso de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 

485, inciso I, do CPC/2015. 2. Contudo, se os autos dos embargos à 

execução são apensados à execução, todos os documentos necessários 

à instrução dos embargos estão reunidos, donde a desnecessidade de 

emenda à inicial. 3. Apelo conhecido e provido.” (TJ-DF 20150110691217 

0019942-24.2015.8.07.0001, Relatora Ana Cantarino, Data do 

julgamento:15.09.2016, Data de Publicação no DJE: 23.09.2016 ).” (grifo 

nosso) 8. Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso I, 

do Codex de Processo Civil. 9. Sem condenação em custas, eis que 

incabíveis à espécie. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Prazo do Edital: 20 Dias

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS

PROCESSO n. 1004582-10.2018.8.11.0003

Valor da causa: R$ 954,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58)

 POLO ATIVO: V. L. M. da S

POLO PASSIVO: C. C. da S.

FINALIDADE: O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara 

de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato 

Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os 

Autos de Interdição do processo acima especificado, que V. L. M. da S 

move em desfavor de C. C. da S. sendo decretada a interdição deste 

conforme se vê da sentença seguinte: "...13. Ante o exposto e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer 

ministerial, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de CECILIA 

CANDIDA DA SILVA (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, VERA LUCIA MOURA DA SILVA. 15. Em atenção ao 

disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 18 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS

1006519-55.2018.8.11.0003.

PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS. O Doutor Wanderlei José dos

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos 

quantos o

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo

e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima especificado, 

que Laurentina

Silva do Nascimento contra Rita Muniz da Silva, sendo decretada a 

interdição

desta, conforme sentença seguinte 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. 

SENTENÇA: "Ante o

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o

parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do

art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para

decretar a interdição de RITA MUNIZ DA SILVA (qualificada nos autos),

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e

seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código

Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do

Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte

requerente, LAURENTINA SILVA DO NASCIMENTO. 15. Em atenção ao
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disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º,

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial,

por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se

mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação

em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade

da justiça. 18.  Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às

baixas de estilo e anotações de

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT,

21 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de

Direito.". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO BATISTA 

BARBOSA

SANTANA, Analista Judiciário, digitei.

 

 

 

 

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010486-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. L. B. D. D. S. (REQUERENTE)

E. A. L. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para apresentar rol de 

testemunhas a serem arroladas pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias 

a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de 

preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no 

artigo 455, § 1º, do CPC. INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A DATA: 26/03/2020 

ÀS 16hs Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

carrear aos autos com cópia do CRLV’s dos veículos indicados na inicial, 

podendo, outrossim, valer-se ao menos do extrato de consulta 

disponibilizado pelo site do DetranNet, eis que se trata de incumbência da 

parte demandante e, por conseguinte, requisito para o hígido 

processamento do pedido de partilha, vez que ressai impositiva a 

descrição e comprovação da existência dos bens pretendidos, como 

fundamento para a distribuição da meação, sob o risco de se partilhar 

patrimônio inexistente ou de terceiro. Assinalo que acaso não sobrevenha 

a documentação necessária ao conhecimento da matéria, o juízo não 

deliberará acerca de tal partilha, a qual poderá ser dirimida na via 

extrajudicial. Desde já, registro que somente serão partilhados os bens 

cuja propriedade estejam comprovada nos autos. Sem prejuízo, no mesmo 

prazo, deverá a autora instruir o feito com cópia das decisões judiciais de 

mérito referentes aos processos criminais envolvendo os fatos noticiados 

nos autos, com o objetivo de aferir eventual prejudicialidade ou decisões 

conflitantes em relação à convivência do pequeno Emanuel com o genitor.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010486-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. L. B. D. D. S. (REQUERENTE)

E. A. L. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA para apresentar rol 

de testemunhas a serem arroladas pelas partes no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de 

preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no 

artigo 455, § 1º, do CPC. INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A DATA: 26/03/2020 

ÀS 16hs

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010580-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. P. D. S. W. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. N. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para promover a emenda à inicial, a fim 

de que traga aos autos cópia dos seus documentos pessoais (RG e CPF) 

legíveis, bem como comprove sua condição de hipossuficiência, 

juntamente com a respectiva declaração nos termos legais ou 

alternativamente, o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito (2.14.2.1 

da CNGC/MT).

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013504-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BEATRIZ PEREIRA FRAGA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O JUÍZO (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE CUMPRA AS 

DETERMINAÇÕES DA R. DECISÃO ID 28681002.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000800-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MIRANDA SANTOS (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:

JOSE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CUMPRIR AS 

DETERMINAÇÕES LANÇADAS NA DECISÃO ID 28704995

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001608-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

GLEIDSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

GLEUSSON ALVES NEVES (REQUERENTE)

NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES (REQUERENTE)

HERASMO MENEZES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDIA ALVES NEVES (REQUERIDO)
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RODOLFFO MENEZES NEVES (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para promover o recolhimento da 

guia de diligência do oficial de justiça (Setor 2 / Vila Aurora), referente ao 

mandado de notificação judicial expedido (ID. 29367621) junto ao portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça, juntando o comprovante nos autos no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como, para que promova a remessa da Carta 

de Notificação expedida (ID. 29368873) com aviso de recebimento e 

serviço “Mão Própria” junto aos CORREIOS, instruindo com a 

documentação necessária, eis que se trata de processo com custas 

judiciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002278-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLIENE HONORIO DE SOUZA OAB - MT0014029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. P. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. H. P. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002278-67.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. De início, é sabido que a 

Justiça deve estar ao alcance de todos, sendo evidente que, ao 

requerente desprovido de meios para arcar com as despesas 

processuais, deve ser garantido o acesso ao Poder Judiciário, 

independente do pagamento de quaisquer despesas. Entretanto, por se 

tratar de garantia excepcional, não pode converter-se em regra geral, o 

que acarretaria a inviabilidade de funcionamento do Poder Judiciário. De 

outra banda, é evidente que, nos dias atuais, dificuldades financeiras 

todos possuem, mormente ante a grave crise econômica que nos afeta e 

os altos preços de produtos e serviços em geral. Todavia, não se pode 

conceder indiscriminadamente o benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de inviabilizar-se a sua verdadeira finalidade. 

Infelizmente, verifica-se imensamente o uso indevido de tal benefício por 

pessoas que não são carentes e se afirmam assim, com o único intuito de 

não efetuar o pagamento das custas processuais, o que não pode ser 

permitido. Atualmente, raras são as ações em que as partes não se 

intitulam “pobres” e postulam o benefício da assistência judiciária gratuita, 

prejudicando àqueles que realmente fazem jus ao benefício. Assim, “O 

benefício da gratuidade não é absoluto, pois não há como condicionar o 

benefício a simples alegação quando existem indícios de que a atividade 

laboral exercida pelo requerente faz crer não ser ela pobre” (TJRO – 

Agravo de instrumento nº 100.001.2006.014957-3, julgado em 05.09.06, 

rel. Des. Gabriel Marques de Carvalho). A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO (ART. 5º DA LEI Nº 1.060/50) 

- POSSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA 

BENESSE - RECURSO IMPROVIDO. I - O benefício instituído pela Lei nº 

1.060/50, que a Carta Magna recepcionou no artigo 5º, LXXIV, deve ser 

concedido às pessoas físicas impossibilitadas de pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família. II - Não obstante o preceito constitucional, o Juiz 

(art. 5º da Lei nº 1.060/50) pode indeferir o pedido da assistência 

judiciária, quando encontrar, no caso concreto, razões para recusar a 

mera alegação de prejuízo ao orçamento familiar" (TJMT, 4ª Câmara Cível, 

Agravo de Instrumento nº 106512/2007, rel. Des. Benedito Pereira do 

Nascimento, julgado em 10-3-2008). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS DE CONDIÇÃO 

FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO 

DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA PELO ART. 4º, § 

1º, DA LEI Nº 1.060/50 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo 

ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a 

hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso, cuja inequívoca 

existência de PATRIMÔNIO de CONSIDERÁVEL valor econômico, não 

condiz com a situação de necessidade exigida pela Lei nº 1.060/50. A 

ausência de comprovação da existência de dolo ou má-fé por parte dos 

Apelados, impede a aplicação da penalidade prevista pelo artigo 4º, § 1º, 

da Lei nº 1.060/50, porquanto a revogação do benefício da assistência 

judiciária GRATUITA, per si, não impõe a sua aplicação. (N.U 

0001257-29.2011.8.11.0055, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2013, 

Publicado no DJE 13/08/2013). No caso em tela, em que pese o pedido 

vertido ao final da peça inicial, vislumbra-se a ausência de qualquer 

comprovação de renda do peticionante a fim de corroborar sua alegada 

hipossuficiência. Não obstante, notadamente a teor da qualificação 

profissional exposta nos autos, tem-se que não se coaduna com o 

benefício da assistência judiciária gratuita almejado, razão pela qual hei 

por bem indeferir gratuidade da justiça, notadamente porque não há como 

inferir ser a parte autora pobre diante da lei, estando seu pedido, 

divorciado dos demais elementos por ele acostados no feito. Diante disso, 

faculto o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, 290). II. Por 

oportuno, faculto a parte autora a providenciar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, as certidões de casamento do autor e da falecida, eis que 

documento indispensável a propositura da demanda. Por derradeiro, 

registro que qualquer pessoa pode requerer certidão perante o cartório 

competente, sem justificar o pedido, uma vez que a consulta é pública (Lei 

6.015/73, art. 17). Escoado o prazo, independente de manifestação, 

conclusos. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012547-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente JULIA MARIA MILHOMEM DA SILVA, 

representada por JULIANA MILHOMEM DA SILVA, para comparecer no dia 

27 de fevereiro de 2020 às 10h e realizar a coleta do material genético na 

sala da Diretoria do Foro deste Juízo. Informo, ainda, que o valor será 

custeado pela parte autora, conforme ID. 22808585, que na data 

designada deverá apresentar o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009962-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA POLIANA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR DALAVA TESSAROLI (INVENTARIANTE)

LOURIVAL DOMINGOS FEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1009962-77.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como sua 

emenda apresentada através da petição registrada nos IDs 24774902 e 

25889409. 2. A concessão dos benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita será apreciada depois da apresentação do rol de bens a serem 

inventariados. 3. Na condição de herdeira necessária, a requerente 

CORINA POLIANA FERREIRA DA SILVA DOMINGOS, bem qualificada nos 

autos, promove a abertura do processo de inventário dos bens deixados 

por seu genitor LOURIVAL DOMINGOS PEREIRA. No vertente caso, a 

requerente comprova sua condição de filha do extinto, bem como 

menciona que seu falecido pai ao tempo do óbito vivia em união estável 

com Nair Dalava Tessaroli, que por sua vez, detém a posse e 

administração dos bens do autor da herança, sendo que apesar de o 

falecimento ter ocorrido aos 12/07/2019, a r. companheira não demonstrou 

qualquer interesse em dar início ao procedimento de inventário, o que 

somente foi levado a termo por si, após o prazo previsto no art. 611, do 

CPC. Não obstante, é preciso ter em mente que a legitimidade para 

formular o pedido de abertura do processo de inventário não configura 

preferência legal para o exercício da inventariança, embora até possa vir 
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a exercê-la. Ou seja, sem sombra de dúvida tem legitimidade os herdeiros 

necessários para formular o pedido de abertura do processo de 

inventário, na medida em que a legitimada com preferência legal se omitiu, 

tendo fluído in albis, como se expôs, o prazo legal para a abertura, tendo 

clareza solar o art. 616, II, do CPC. No entanto, essa legitimidade conferida 

pela lei aos herdeiros em promover a abertura do processo de inventário 

não afeta em nada a legitimação para o exercício da inventariança, que se 

submete à ordem legal de preferência capitulada no art. 617, do mesmo 

diploma legal. Nesse sentido, confira-se: ‘NOMEAÇÃO DE 

INVENTARIANTE. ART. 990 DO CPC. ORDEM NÃO ABSOLUTA. OFENSA 

NÃO CONFIGURADA. Divergência não configurada. A ordem de nomeação 

de inventariante insculpida no art. 990 do Código de Processo Civil deve 

ser rigorosamente observada, excetuando-se as hipóteses em que o 

magistrado tenha fundadas razões para desconsidera-la, com o fim de 

evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo sonegação de 

bens, como no caso, em face da patente litigiosidade existente entre as 

partes (...) (STJ, REsp 283994/SP, 4ª Turma, rel. Min. César Asfor Rocha, 

j. 6.3.2001, DJ 7.5.2001, p. 150).’ (in Código de Processo Civil Interpretado, 

Coordenador Antonio Carlos Marcato, Ed. Atlas, 2004, p. 2487). “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE 

INVENTARIANTE. COMPANHEIRA. CPC. ART. 990, I. NCPC, ART. 617, I. 

Abertura do inventário pela herdeira/filha, ignorando a companheira. 

Habilitação da companheira, com escritura de reconhecimento de união 

estável, e herdeiro/filho, fruto de tal relação. Preferência legal. 

Inobservância. Destituição/substituição da inventariante NULIDADE DOS 

ATOS PROCESSUAIS. Despachos de mero andamento processual, sem 

resultado efetivo, ausente interesse. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME.” (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70068127984, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, 

Julgado em 05/05/2016). Sendo assim, deve ser nomeada para exercer a 

inventariança a companheira sobrevivente e detentora da posse do 

acervo patrimonial, atendendo o quanto disposto no art. 617, I, do CPC. 

Destarte, nomeio inventariante a companheira sobrevivente do falecido, a 

Sra. NAIR DALAVA TESSAROLI. 4. CITE-SE a aludida representante do 

espólio para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), devendo apresentar as primeiras declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes, independente de nova intimação, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Registro, por oportuno, a 

pendência de apresentação dos documentos registrados no ID 23819781, 

quais sejam: a) cópia de sua certidão de nascimento/casamento, conforme 

o caso; b) certidões negativas de débito municipal, estadual e federal em 

nome do falecido; c) certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 

2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ e art. 618, V, do CPC; d) documentos 

dos bens a serem inventariados, com a propriedade devidamente 

registrada em favor do autor da herança; e) certidão de casamento da 

parte autora; f) dados atinentes a outra filha do falecido, sobretudo diante 

da informação grafada no assento de óbito (ID 23761286); g) Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD, acompanhado do comprovante de 

recolhimento do r. tributo ou declaração de isenção do mesmo. Ainda, a 

representante legal do espólio deverá retificar o valor atribuído à causa 

quando da avaliação administrativa, em consonância aquele apurado pela 

Sefaz/MT, pois 'o valor da 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), efetivando-se o 

recolhimento das custas devidas, anotando-se o indeferimento da 

gratuidade judiciária registrada no ID 24273652. 5. Aportando aos autos os 

dados necessários e, ausente o instrumento de representação processual 

da segunda filha do de cujus, promova-se a citação da mesma, mediante 

carta com aviso de recebimento, nos moldes do art. 626, §1º, do CPC, 

‘vedada a citação por oficial de justiça – porque comprometeria a duração 

razoável do processo’ (STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.088-MG, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 – Informativo nº. 626). 6. Sem 

prejuízo, abra-se vista dos autos à Fazenda Pública, para fins do art. 626, 

do CPC. 7. Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011010-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. Y. O. L. (REU)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014634-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. C. (REQUERENTE)

G. D. S. C. (REQUERENTE)

J. A. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. T. S. M. (REQUERIDO)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000999-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GANDARA SERAFIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMANO CUSTODIO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1000999-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. A teor do pedido 

vertido no ID n. 20883896, efetivo pesquisa de valores perante o sistema 

BACENJUD, registrando-se que a penhora on-line é medida que de rigor se 

impõe, cujo objetivo, inclusive é consentâneo com os modernos princípios 

e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao 

litígio (conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, 

segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são escopos 

teleológicos ou finalísticos da Jurisdição. Nesta senda, bloqueie-se 

somente o valor da execução em dinheiro depositada na conta bancária 

e/ou aplicações financeiras em nome do devedor, por meio do sistema 

BACENJUD. Diante da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se à 

conta única de depósitos judiciais para que sejam adotadas as 

providencias de praxe. No mais, tendo em vista o bloqueio de valor 

remanescente no quantum de R$ 472,49 e diante da data do ultimo calculo 

atualizado, abra-se vista à Defensoria Pública para que informe o valor 

ATUALIZADO do débito em comento, no prazo de até TRÊS DIAS, sendo 

que a inércia implica na consolidação do bloqueio do valor constante do 

ultimo calculo, liberando-se o valor residual em prol do devedor. Sem 

prejuízo, dê-se ciência ao curador especial outrora nomeado. No mais, 

diante do resultado da ordem lançada, por decorrência lógica, dou por 

prejudicado o exame dos demais pedidos constantes do ID n. 25174414. 

Após, renove-se a conclusão. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005845-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. S. (REU)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002275-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA LUZIA DE GODOI OAB - MT12393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY RODRIGUES DA SILVA (ESPÓLIO)
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INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA CUMPRIR AS 

DETERMINAÇÕES LANÇADAS NA R DECISÃO ID 29315011.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000256-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

EDITAL DE CITAÇÃO. Parte Autora: IVANILDO DA SILVA SANTOS, 

brasileiro, casado, servente de obra, portador do RG n.º 64202570030, 

MTE-AL, inscrito no CPF/MF 059.148.084-05. Parte Requerida: NÃO HÁ. 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - PROCESSO: 1000256-36.2020.8.11.0003 - 

PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO DE TERCEIROS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, 

promovida pela parte autora. O Requerente nasceu em de 16/05/1980, e é 

filho do Sr. JORGE RODRIGUES DOS SANTOS e dona MARIA MALAQUIAS 

DA SILVA SANTOS. Ocorre que na Certidão de Casamento do Autor 

houve erro de digitação, constando o nome da genitora como MARIA 

MALAGUIAS DA SILVA SANTOS, quando o correto seria MARIA 

MALAQUIAS DA SILVA SANTOS. Ato este, que poderá trazer prejuízos 

futuros para o mesmo. O Requerente requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que seja retificada a certidão de 

casamento/nascimento do mesmo retificando o sobrenome de sua 

genitora. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...)Tratando-se de retificação de 

registro civil, citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 109 da Lei 6.015/73). (...). Às providências. Eu, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006497-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON GOMES RODRIGUES (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, 18 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: 1059705-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DEYSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA SERVICOS E TERCEIRIZACAO - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28332050, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1055619-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA OAB - SP322409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. 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. 27363473, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1055295-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN FABRINI COSTA GOMES OAB - SC35623 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO SOUZA PORTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENTO SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28219959, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1055248-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO TORRES OAB - PR10977 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES 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. 27093947 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1041488-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BRUNETTA (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. 26690836, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1039196-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DO NASCIMENTO LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26871491, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1001630-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA SIQUEROLO OAB - PR31689 (ADVOGADO(A))

SORAIA CASSIA DE OLIVEIRA OAB - 006.900.831-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. D. O. (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. 28621014, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1041964-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA (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. 28735274, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1058605-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO APOLINARIO FRANCISCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SVENTNICKAS OAB - SC14168 (ADVOGADO(A))

JOANA BORSATTO D AGOSTIN OAB - SC39071 (ADVOGADO(A))

SANDRO SVENTNICKAS OAB - SC10807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEM PINTO VILELA (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. 28850476, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1046590-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIA CALZAVARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIANE APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25707222, 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: 1037819-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALBERTO RIBEIRO PRATA (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. 25964707, 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: 1018965-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE GUARAPIRANGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZEBIO INIGO FUNES OAB - SP42188 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CARNEIRO DE CERQUEIRA (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.26268755 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: 1000500-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARTINS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA AUGUSTA TERRA BORGES OAB - MG160892 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALNORTE TRANSPORTES 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. 29134306, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1000733-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FABRICIO ANCIUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELMERSON JOSE ARRUDA (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. 29135821, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 17 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: 1036171-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - 

CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARLOS DE ARAUJO (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. 28112282, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1055284-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN FABRINI COSTA GOMES OAB - SC35623 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO SOUZA PORTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26842422, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1014234-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATANASIA THOME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BECKER OAB - RS57075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO CARLOS LEHMEN (DEPRECADO)

DAVI LEHMEN (DEPRECADO)

ELISEU LEHMEN (DEPRECADO)

DANIEL BOHNEBERGER LEHMEN (DEPRECADO)

 

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. 27864549, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1056139-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rosiguerly Ingrid Bianchi (REQUERIDO)

CESAR LINHARES JUNIOR (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. 27308269, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1056143-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE OLIVEIRA BARROS GAIA OAB - AL2865 (ADVOGADO(A))

JOSEANE MOREIRA BEZERRA OAB - 089.452.084-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEFSON DOUGLAS RIBEIRO 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. 27343369, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1055630-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SA JUNIOR OAB - PB24837 (ADVOGADO(A))

ROMARIO ESTRELA PEREIRA OAB - PB24307 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA RIBEIRO DE ARAGAO OAB - PB19200 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. 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. 27756422 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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
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Processo Número: 1054952-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA BASTO OAB - SP363753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27625363, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1055179-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA RAMPONI PEREIRA GODOY OAB - SP244979 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. M. 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. 27317897, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1056569-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WOSCHITON LUIZ MATOS DEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANCARGO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27807105, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1056452-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SEVO VILCHE OAB - SP235172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. C. (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.27258847, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1056986-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASIEL RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP276753 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAGAZZI OAB - 264.787.968-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27429059, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1056799-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MATURANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEISE CLEMENTI OAB - SP197042 (ADVOGADO(A))

EDIVALDO JOSE BENTO OAB - SP108464 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO CLEMENTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO HENRIQUE F. NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27093957 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 0002608-05.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERSON MAICON CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Newton Ferreira (REQUERIDO)

GRECOVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Edvar Pereira Luiz (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. 27315949, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1057849-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. 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. 27277471, nos 
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termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1057458-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JURUENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO MARCORIO (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. 27944599, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1048045-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

HILDCA COSTA GODOY OAB - MT13877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27754807, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1056790-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MATURANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEISE CLEMENTI OAB - SP197042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DA SILVA CALDONHA CLEMENTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO HENRIQUE F. NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27442525, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1056762-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RAMIRES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PASQUINI OAB - SP185819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEDIEL PERACINE (REQUERIDO)

PAULO DE TARSO QUEIROZ (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. 27319858, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1058169-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA SATICO IAMADA OAB - SP190722 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE OLINDA DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANA MARIA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

JULIO CESAR DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28156021, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1057693-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. D. S. (REQUERENTE)

V. L. D. S. (REQUERENTE)

S. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR AIRES TOVAR FILHO OAB - PR29952 (ADVOGADO(A))

FELIPE ANGHINONI GRAZZIOTIN OAB - PR22745 (ADVOGADO(A))

CASSIANA ALEXANDRE DOS SANTOS GURANDA OAB - PR90055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. L. J. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27339569, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1058791-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA WERNECK CARDOSO OAB - SP266037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28296018, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1057701-29.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

E. V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MARCOS BRANDAO LEITE OAB - SP295514 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. O. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27634847, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1059782-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANTONIA DA SILVA (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 Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10641, de 17/12/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 27410930, 

impulsionando a presente, intimo a parte autora para recolher as custas 

judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT. Cuiabá/MT, 18 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: 1047249-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE SANTA RITA D ATHAYDE GALL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEANDRO DIAS OAB - MS4227 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SANTA RITA CARVALHO DE ATHAYDE (INVENTARIADO)

 

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. 28515134, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1047754-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SONDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ZACARQUIM SIQUEIRA OAB - PR67839 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FLORENCIO DE CASTILHO (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. 28848168, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1060696-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB - RO3551 

(ADVOGADO(A))

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO(A))

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB - RO3046 

(ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB - RO5836 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. B. 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. 28523146, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1045422-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RAMOS DE MORAES JUNIOR (REQUERIDO)

DAVI EMANOEL DA CRUZ MORAES (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. 28311449, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1060692-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA MIRANDA DO PRADO OAB - SP282538 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. 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. 27988834, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1033104-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. V. (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STTEFANY DE SOUZA VERISSIMO OAB - 049.659.541-57 

(REPRESENTANTE)

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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A. V. D. S. (LITISCONSORTE)

 

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. 28074136, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1058769-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FARIAS DE SOUSA OAB - SP324179 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. 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. 28510478 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1033286-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

ERNANDES VENDRAME (REQUERENTE)

APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033286-79.2019.811.0041 Vistos. Expeça-se 

novo mandado de intimação e citação da requerida D. G. P. Distribuidora 

de Bebidas Ltda., observadas as informações contidas no id. 26040332. 

Uma vez cumprida a finalidade da presente, devolva-se à origem, mediante 

a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá 

como mandado. Às providências. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006864-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MOREIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TAHAN OAB - SP188590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM E PARTICIPACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA BIAZZO MELIS KAUFFMANN OAB - SP148747 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006864-33.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

17/03/2020, às 16h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada sobre o dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação haverá de ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar nestes autos cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência de pelo menos três dias da solenidade. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação por carta, presumindo-se que desistiu da inquirição acaso 

aquela não compareça. Observe-se, ademais, que a inércia na realização 

da intimação importará em desistência da produção da prova oral, e que a 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, tudo em conformidade aos termos do art. 

455 e respectivos parágrafos, do CPC. Dê-se ciência desta decisão ao 

juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 

18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006949-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERICO ZACARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA BATISTA LOPES (REQUERIDO)

VAGNER LOPES ZACARIAS (REQUERIDO)

R. L. Z. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006949-19.2020.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007038-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PINTO MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE RAMOS JACOPETTI OAB - SP87375 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYSERLING DA SILVA SERRA (REQUERIDO)

KATIA DA SILVA SERRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007038-42.2020.8.11.0041 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. 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006914-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

municipio de jaciara (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENISGLEIA DA SILVA LIMA CRUZ (REQUERIDO)

BERENICE DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006914-59.2020.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 
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Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006918-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENAFER S A COMERCIO E INDUSTRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO EVANGELISTA MARQUES OAB - SP211433 (ADVOGADO(A))

MANUELA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - PE32994 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO MIGUEL ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006918-96.2020.8.11.0041 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. 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006928-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LEE FERGUSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ROSA LOPES LORENZONI OAB - GO25681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SANDOVAL GONCALVES MARINI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006928-43.2020.8.11.0041 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. 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006953-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERVANI HONORIO MENDES VAROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006953-56.2020.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006973-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CABRAL GUERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELANO RUFATO GRABNER OAB - RO6190 (ADVOGADO(A))

CLEONICE APARECIDA RUFATO GRABNER OAB - RO229-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006973-47.2020.8.11.0041 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007016-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(DEPRECANTE)

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:

PAULO INACIO DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007016-81.2020.8.11.0041 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, a petição inicial e procuração, tendo em vista que a senha para 

consulta ao processo de origem não consta da carta precatória. Juntado 

tais documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como 

mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se ao juízo 

deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os valores e 

demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007026-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007026-28.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 18 de fevereiro 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007035-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE SANTINA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007035-87.2020.811.0041 Vistos. Vê-se que esta 
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precatória foi distribuída em duplicidade, uma vez que há outra idêntica 

com distribuição sob o nº 1007026-28.2020.8.11.0041. Considerando que 

já foi exarado despacho naquela carta, determino a devolução da 

presente ao juízo deprecante, no estado em que se encontra, mediante a 

adoção das medidas necessárias. Às providências. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007037-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE SANTINA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007037-57.2020.811.0041 Vistos. Vê-se que esta 

precatória foi distribuída em duplicidade, uma vez que há outra idêntica 

com distribuição sob o nº 1007026-28.2020.8.11.0041. Considerando que 

já foi exarado despacho naquela carta, determino a devolução da 

presente ao juízo deprecante, no estado em que se encontra, mediante a 

adoção das medidas necessárias. Às providências. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058918-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JORGE MOMBACH - EPP (REQUERIDO)

ADAIR JORGE MOMBACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1058918-10.2019.8.11.0051 Vistos. Na certidão de 

id. 28438918, o oficial de justiça informa que não possui meios ou 

recursos para cumprimento do ato deprecado, uma vez que a verba 

destinada ao custeio de diligências (VIPAE) não teria sido devidamente 

paga no mês de janeiro. A respeito do fato, assim o MM. Juiz Diretor deste 

Fórum se pronunciou em situação análoga, verbis: Vistos etc. Trata-se de 

Ofício encaminhado pela Gestora Administrativa da Central de Mandados 

objetivando informar que “... os mandados beneficiário da assistência 

judiciária gratuita estão sendo devolvidos, nesta Central de mandados, 

pelos Senhores Oficial de Justiça da Capital, sem devido cumprimento, 

alegando que não possuem meios ou recursos para prosseguimento da 

diligência e demais determinações não urgentes desse Juízo, sem que 

haja prejuízo no seu sustento, em razão do descumprimento da resolução 

153/2012 do Conselho Nacional de justiça que determina o deposito 

antecipado de VIPAE-verbas destinadas ao custeio de diligências, que 

deveria ter sido paga até o 10° Dia útil e até esta data não foi.” Por fim “... 

com o objetivo de resguardar o dever desta divisão no cumprimento das 

determinações superiores, vem perante Vossa Excelência, consultar 

como proceder diante da situação acima mencionada. Relatados, 

sucintamente, decido. No caso vertente, a despeito do noticiado atraso no 

pagamento da VIPAE, este fato não autoriza os oficiais de justiça desta 

Comarca a promoverem a devolução dos mandados sem o respectivo 

cumprimento, mas, sim, s.m.j., pode ser motivo a justificar eventual atraso 

no cumprimento dos mandados concernentes à assistência judiciária 

gratuita, ou seja, não serve como escusa legítima para a devolução dos 

mesmos à Central de Mandados. Nessa senda, determino à Gestora da 

Central de Mandados deste Fórum que promova a imediata devolução dos 

mandados aos oficiais de justiça de origem, advertindo-os de que, em 

caso de negativa em recebê-los ou de reiterada devolução pelo mesmo 

motivo, serão adotadas as medidas disciplinares pertinentes ao caso. 

Comunique-se à Egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso acerca do presente fato. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito Diretor do Fórum da Capital Realmente, nos termos 

muito bem articulados pelo ilustre Juiz Diretor, o atraso no pagamento da 

verba atribuída aos meirinhos à título de “VIPAE” não os autoriza ao não 

cumprimento dos mandados que lhes são ordenados. A persistir tal 

situação, as partes beneficiárias da gratuidade da justiça receberiam 

tratamento negativamente diferenciado por parte do Poder Judiciário, o que 

não pode prevalecer. Ademais, certamente o quantum remuneratório já foi 

ou está sendo provisionado pelo Tribunal de Justiça, com crédito aos 

oficiais de justiça. Portanto, deverá a Secretaria expedir novo mandado, 

encaminhando-o para cumprimento pelo mesmo oficial de justiça 

anteriormente designado, em até 05(cinco) dias, sob pena de adoção das 

providências disciplinares pertinentes. Uma vez cumprida a finalidade, 

devolva-se à origem observando as formalidades necessárias. Cópia 

desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 17 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044115-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITTOR TOSCANO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE MORO OAB - SP59288 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YVAN VENICIOS DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1044115-22.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

29115610. 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041800-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1041800-21.2019.8.11.0041 Vistos. Dos autos se 

vê que a Secretaria encaminhou ofício à Central de Mandados deste 

Fórum em 16/01/2020 solicitando a devolução do mandado de intimação. 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. 24389904 se aperfeiçoou. Diante deste contexto, oficie-se 

novamente à Central de Mandados ordenando que o servidor 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 observando as formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046681-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

FERNANDO DO VALE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046681-41.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

a manifestação de id. 28582183, intime-se o patrono da parte interessada 

para em 10 (dez) dias apresentar nestes autos o comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça. Juntado tal documento, 

CUMPRA-SE conforme deprecado. Uma vez cumprida a finalidade da 

presente, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades 
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necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. Às 

providências. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014226-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELVA BIFFI DIAVAN (REQUERENTE)

VIVIANE ANNE DIAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (REQUERIDO)

LAURO DIAVAN NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1014226-23.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 28927783, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte autora informe novo endereço para cumprimento do ato 

deprecado. Com a manifestação, 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, 18 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060752-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VILHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA OAB - RO3691 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DANIEL RODRIGUES (REQUERIDO)

JOZIENE ANDREA AIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060752-48.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

28608926. 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007039-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORANDIR BOTINI RICIARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI PASSONI ZENATTI OAB - PR56502 (ADVOGADO(A))

OSMAIR BARBOSA DA SILVA OAB - PR67682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO (REQUERIDO)

VALDIR ANTONIO PERIN (REQUERIDO)

CARTÓRIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007039-27.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388 § 

único). Juntados tais documentos, CUMPRA-SE com urgência, 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, 18 de fevereiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036206-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1036206-26.2019.811.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, todavia, extrai-se do Sistema PJE que em 06/03/2019 foi 

distribuída carta idêntica sob o nº 1009147-63.2019.8.11.0041, a qual, 

inclusive, já foi cumprida e devolvida à origem. Portanto, devolva-se a 

presente ao juízo deprecante, no estado em que se encontra, mediante a 

adoção das formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007094-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONQUEST ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007094-75.2020.8.11.0041 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. 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, 18 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009216-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009216-83.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

REU: MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO VISTO O requerido desistiu da 
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produção da prova pericial. Assim, homologo a desistência da referida 

prova. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informarem se desejam produzir provas em audiência. Se desejarem ouvir 

testemunhas em audiências, já deverão indicar o rol de testemunhas, em 

15 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005033-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADM HOLDINGS, LLC (EMBARGANTE)

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005033-98.2019.8.11.0003. EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA, ADM 

HOLDINGS, LLC, ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY EMBARGADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Intime-se a embargante para depositar 

o valor dos honorários periciais em 15 dias, sob pena de prosseguimento 

do processo sem a realização da prova pericial. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007873-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA DE LOURDES OLIVEIRA REZENDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

 

Visto. Dê ciência às partes do conteúdo de Id. 26627284. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sexta-feira 24 de janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001779-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIZ DE CESARO (EXECUTADO)

CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

C.A.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1001779-54.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: C.A.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, 

TIAGO LUIZ DE CESARO, CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA VISTO. TIAGO 

LUIZ DE CESARO ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de 

Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, pois permaneceu na 

sociedade somente no período de 01 de março de 2011 a 22 de janeiro de 

2013, de modo que não pode ser responsabilizado por dívidas da 

sociedade referente a época em que não participava da empresa. O 

executado alegou, ainda, a ilegalidade da penhora, uma vez que a 

constrição recaiu sobre o saldo existente em conta poupança, onde é 

depositado o seu salário. Intimada, a exequente não se manifestou sobre a 

exceção de pré-executividade. É o relatório. Decido. Não merece 

prosperar a alegação de ilegitimidade passiva. Sobressai dos autos, 

notadamente das informações extraídas da inicial e da CDA nº 20171062, 

que os fatos geradores das obrigações tributárias ocorreram no período 

de 08/2011 a 07/2014. Por sua vez, o executado confessou que se retirou 

da sociedade em 22 de janeiro de 2013. Não se pode se esquecer ainda 

da regra prevista no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, a qual 

estabelece que ocorrendo à cessão total ou parcial de quota, os sócios 

continuam respondendo solidariamente com o cessionário pelas 

obrigações da empresa até dois anos depois de averbada a modificação 

do contrato. Ora, se o excipiente se retirou da sociedade em 22 de janeiro 

de 2013, pela regra do Código Civil, ele responde solidariamente com o 

cessionário pelas obrigações da empresa até 22/01/2015. Assim, por 

pertencer ao quadro societário da empresa quando da ocorrência dos 

fatos geradores das obrigações tributárias, não há como excluir o 

excipiente do polo passivo do feito. Registre-se que a presunção de 

legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título 

executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade 

tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser 

promovida no âmbito dos Embargos à Execução (STJ, AgRg no Ag 

1260662/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

02/09/2010, DJe 28/02/2011). O salário é impenhorável, conforme dispõe o 

art. 833, inciso IV, do CPC, in verbis: “ Art. 833. São impenhoráveis: IV - os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”. Na 

hipótese, o executado alega que a quantia de R$ 1.478,91 (mil 

quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), bloqueada 

na sua conta corrente perante o Banco Itaú, é oriunda de salário, todavia 

deixou de apresentar documentos para comprovar tal alegação. Do cotejo 

dos documentos juntados com o pedido de desbloqueio, verifica-se que o 

valor transferido para a conta bancária do executado TIAGO na data de 

15 de julho de 2019, um dia antes do bloqueio judicial, não corresponde ao 

montante declinado no recibo de pagamento dele, referente ao mês de 

junho de 2019 (Id. 22053751 e 22053755). Assim, não há prova de que o 

valor creditado na conta do executado TIAGO em 15 de julho de 2019, e 

atingido pelo bloqueio judicial é proveniente de salário, como alegado. Com 

essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta 

por TIAGO LUIZ DE CESARO, e determino o prosseguimento da execução. 

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de 

decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). Intimem-se os executados para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem embargos à execução. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014750-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Se no prazo legal, recebo os embargos, suspendendo a 

execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o embargado para, 

querendo, impugnar os embargos, no de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24/01/2020 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003519-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE CASTRO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, REALIZAR-SE-A NO DIA 

23/03/2020, ÁS 08:200hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, 

na Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 
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prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006678-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON PINTO DA FONSECA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. Transitada em julgado a 

sentença, encaminhem-se os autos a Central de Arrecadação e 

Arquivamento, nos termos do Provimento nº 20/2019. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012237-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012237-33.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO O ESTADO DE MATO 

GROSSO requer que o valor dos honorários periciais seja pago no 

exercício seguinte ou, ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre 

antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Sem razão o 

embargado. Acontece que a questão foi decidida pelo STJ, nos termos da 

Súmula 232: “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à 

exigência do depósito prévio dos honorários do perito”. Assim, em respeito 

a referida súmula, determino, pela última vez, que o ESTADO DE MATO 

GROSSO deposite, em 15 dias, a metade do valor da pericia, ou seja, R$ 

13.825,00, sob pena de bloqueio do referido valor. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003567-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003567-74.2016.8.11.0003 VISTO. COMERCIAL 

CONTABILISTA LTDA ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação 

de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando a ocorrência de decadência dos créditos tributários relativos à 

suposta falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral, Infração 24.1.7, 

pois os fatos geradores ocorreram no ano de 2004 e o Fisco Estadual 

realizou o lançamento somente no ano de 2016 (Aviso de Cobrança). 

Aduziu que os créditos tributários apurados com base nos regimes 

denominados ICMS Estimativa por Operação e ICMS Estimativa Simplificado 

(Infrações 2.22.1, 24.1.17 e 24.1.26) devem ser anulados, uma vez que já 

declarados inconstitucionais pelo TJMT. Asseverou que o crédito 

espelhado na NL nº 0003748512011, inerente a Taxa de Segurança 

contra Incêndio – TACIN, foi consumado pela prescrição, uma vez que o 

termo inicial do prazo prescricional na hipótese é o dia 01/10/2011, dia 

seguinte à data estipulada para o vencimento da exação (30/09/2011), e a 

presente execução foi proposta somente no dia 10/10/2016, quando já 

havia decorrido o prazo de 5 (cinco) anos. Ao final, requereu o 

acolhimento da exceção de pré-executividade para: I) reconhecer a 

extinção do crédito tributário referente à “Infração: 24.1.7 – Falta de 

Recolhimento de ICMS Garantido Integral”, em razão da consumação da 

decadência (art. 156, V do CTN); II) anular o crédito tributário apurado com 

base nos regimes ICMS Estimativa por Operação e ICMS Estimativa 

Simplificado (Infrações: 2.22.1, 24.1.17 e 24.1.26), em razão de o TJMT já 

ter declarado a inconstitucionalidade deles; III) reconhecer a extinção do 

crédito tributário referente à Tacin do ano de 2011, NL n. 0003748512011, 

em razão da consumação da prescrição (art. 156, V, CTN) (Id. 22668135). 

A exequente ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, 

informando que reconhece a ocorrência da decadência dos créditos 

tributários referentes à infração 24.1.7, com base no Parecer Fiscal n. 

361/2019/CCCD. Quanto à prescrição, disse que é possível verificar sua 

ocorrência em relação ao crédito tributário inerente a cobrança de TACIN, 

Infração 19.10.1, fato gerador 08/11, uma vez que a ação executiva foi 

proposta em 10-10-2016 e o despacho que determina a citação foi 

exarado em 11-10-2016. Ressaltou que não ocorreu a prescrição e/ou 

decadência quanto aos demais créditos. Sustentou que o Regime de 

Estimativa ao qual a exequente é submetida não ostenta nenhuma 

ilegalidade ou inconstitucionalidade. Acrescentou que a condenação do 

excepto em honorários advocatícios não é cabível, já que a decisão a ser 

proferida será decisão interlocutória que não põe termo ao processo (Id. 

27227299). Intimada para manifestar sobre os documentos juntados pelo 

exequente, a executada reiterou a exceção de pré-executividade ofertada 

(Id. 28021651). É o relatório. Decido. DECADÊNCIA A excipiente sustenta a 

ocorrência da decadência dos créditos tributários relativos à suposta falta 

de recolhimento do ICMS Garantido Integral, Infração 24.1.7, pois os fatos 

geradores ocorreram no ano de 2004 e o Fisco Estadual realizou o 

lançamento somente no ano de 2016 (Aviso de Cobrança). Segundo 

dispõe a regra geral, o artigo 173, I, do CTN é aplicável aos tributos 

sujeitos a lançamento de ofício e aos tributos sujeitos a lançamento por 

declaração, bem como aos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação quando o contribuinte não faça o pagamento no prazo, como 

é o caso dos autos. Dispõe o aludido dispositivo do CTN: “Art. 173. O 

direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 

5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Assim, tratando-se de 

fatos geradores ocorridos no ano de 2004, a partir do primeiro dia do 

exercício seguinte é que passou a contar o prazo para a Fazenda Pública 

constituir o crédito tributário, ou seja, 1º de janeiro de 2005. De acordo 

com a CDA de Id. 2170800, o débito em questão foi constituído pelo Aviso 

de Cobrança nº 1600800. Da análise do mencionado Aviso de Cobrança e 

Parecer Fiscal nº 361/2019/CCCD (Id. 22668542 e Id. 27227300), extrai-se 

que o Aviso de Cobrança foi emitido em 28/07/2016, e recebido pelo 

contribuinte na data de 02/08/2016, após o prazo legal para a constituição 

do crédito tributário, já que, no caso, seria até 31/12/2009, uma vez que os 

fatos geradores referem-se ao período de 02/2004 a 09/2004. Assim, 

verifica-se que, na hipótese dos autos, a constituição definitiva do crédito 

se deu após o decurso do prazo decadencial. Não bastasse, denota-se 

que o próprio exequente pugnou pelo reconhecimento da decadência dos 

créditos tributários referentes à Infração 24.1.7, com fatos geradores 

ocorridos no ano de 2004, admitindo, assim, a procedência parcial da 

exceção. PRESCRIÇÃO Segundo a excipiente, o crédito espelhado na NL 

nº 0003748512011, atinente a Taxa de Segurança contra Incêndio – 

TACIN, foi consumado pela prescrição, uma vez que o termo inicial do 

prazo prescricional na hipótese é o dia 01/10/2011, dia seguinte à data 

estipulada para o vencimento da exação (30/09/2011), e a presente 

execução foi proposta somente no dia 10/10/2016, quando já havia 

decorrido o prazo de 5 (cinco) anos. Razão assiste à excipiente 

novamente. A prescrição da pretensão executiva encontra-se disciplinada 

pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei 

Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 
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interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. 

Distribuída a petição inicial em 10/10/2016, posteriormente ao início da 

vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, o que se 

deu no dia 9 de junho de 2005, deve ser aplicada a redação atual do inciso 

I do artigo 174 do Código Tributário Nacional, de modo que o despacho de 

citação do devedor interrompe o prazo prescricional. “Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, 

parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão 

somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do 

executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida 

lei complementar, qual seja, 9/6/05.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 

1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 10/10/2012). No 

caso em debate, observo que ocorreu a prescrição do crédito referente à 

TACIN com fato gerador ocorrido em 08/2011 (Infração 19.10.1), cuja 

constituição definitiva foi realizada na data de 15/08/2011, conforme 

informado pelo fisco (Id. 27227299, pág. 2 e Id. 27227300, pág. 2). O art. 

174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Denota-se que a execução fiscal foi ajuizada em 

10/10/2016 (Id. 2170794), após o transcurso do prazo prescricional. Logo, 

decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a 

distribuição da execução fiscal, impõe-se reconhecer a prescrição. 

Ressalta-se que o próprio exequente requereu o reconhecimento da 

prescrição do crédito referente à TACIN, Infração 19.10.1, com fato 

gerador ocorrido em 08/2011, admitindo, assim, a procedência parcial da 

exceção também nesse ponto. REGIMES DE TRIBUTAÇÃO - ICMS De 

acordo com a CDA que embasa esta execução (nº 201610347), os 

créditos tributários cobrados da excipiente referentes às Infrações 2.22.1, 

24.1.17 e 24.1.26 decorrem das modalidades de tributação de ICMS 

Estimativa por Operação e ICMS Estimativa por Operação Simplificado 

(Estimativa Simplificado), previstos nos artigos 87-J e 87-J-6 do RICMS e 

artigo 30, V, da Lei nº 7.098/98 (Id. 27227300). Segundo a Constituição 

Federal, cabe a Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria 

de legislação tributária sobre definição de tributos e de suas espécies (art. 

146, III da CF). Com base nessa premissa, foi criada a Lei Complementar nº 

87/96 que prevê em seu artigo 26: Art. 26. Em substituição ao regime de 

apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer: 

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço 

dentro de determinado período; II - que o cotejo entre créditos e débitos se 

faça por mercadoria ou serviço em cada operação; III - que, em função do 

porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas 

periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, 

assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar 

processo contraditório. § 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, 

será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que 

pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será 

compensada com o pagamento referente ao período ou períodos 

imediatamente seguintes. No âmbito Estadual, foi criada a Lei nº. 7.098/98, 

que Consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, a qual em seu art. 

30, inciso V, estabeleceu hipóteses de estimativa por operação ou 

prestação com base em critérios diversos daqueles expressamente 

autorizados pela norma superior, in verbis: Art. 30. Em substituição ao 

regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser 

efetuada, também, através: (...) V - de regime de estimativa por operação 

ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja 

tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar: (Nova 

redação dada pela Lei 9.226/09) a) prevenir desequilíbrios da 

concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação 

com eventual encerramento da fase tributária; b) a simplificação, mediante 

exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da 

fase tributária (vigente à época dos fatos geradores). Para regular 

referida norma, o Regime de Estimativa Simplificado foi instituído no Estado 

de Mato Grosso por meio do Decreto nº 392/2011, que criou os artigos 

87-J-6 a 87-J-17, do Regulamento do ICMS deste Estado, os quais 

estabeleceram o cálculo do imposto com base na carga média apurada 

para o CNAE que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense, 

desvirtuando a regra para apuração do ICMS substituição tributária fixada 

na Lei Complementar nº 87/96, conforme se verifica a seguir: Art. 87-J-6 

Respeitadas as hipóteses condições, forma, limites e prazos 

estabelecidos nesta seção, em substituição aos demais regimes de 

tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser 

exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante 

regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de 

estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, 

apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte 

mato-grossense. (cf. inciso V do art. 30 da Lei n° 7.098/98, redação dada 

pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 1° de junho de 2011); § 1° O 

regime de que trata esta seção aplica-se em relação aos bens, 

mercadorias e respectivas prestações de serviços de transporte, 

adquiridos em operações e prestações interestaduais e substitui, no que 

concerne aos mesmos, a exigência do imposto nas seguintes hipóteses: I 

– ICMS Garantido de que tratam os artigos 435-L a 435-O, inclusive 

quando correspondente ao diferencial de alíquotas; II – ICMS Garantido 

Integral, previsto nos artigos 435-O-1 a 435-O-21; III – ICMS devido a título 

de substituição tributária, inclusive nas hipóteses tratadas no Anexo XIV, 

exceto em relação aos bens e mercadorias arrolados no § 2° deste artigo; 

IV – ICMS devido a título de estimativa por operação disciplinada na forma 

da Seção IV-C deste capítulo. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso consolidou entendimento de que o inciso V, do artigo 30, da Lei nº 

7.098/98 invadiu a competência reservada à lei complementar nº 87/96 

que dispôs somente quanto à possibilidade, em substituição à regra, de o 

imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado, por estimativa, em 

função do porte ou da atividade do estabelecimento, sem fazer qualquer 

referência à possibilidade de ser calculado na forma de estimativa por 

operação ou prestação. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. RECURSO DE 

APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE 

ICMS. REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA 

COMPLEMENTAR. ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT. ALTERAÇÃO DE 

ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE 

DE LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DOS DÉBITOS 

LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por 

regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal 

atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade 

tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser 

estipulados por Lei em sentido estrito e não por Decreto. Reconhecida a 

ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os 

débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes. Estimativa por 

Operação e Estimativa Complementar e lançados na Conta Corrente Fiscal 

do contribuinte. Apelo provido. (TJMT; APL 152609/2016; Relª Desª 

Antônia Siqueira Gonçalves; Julg. 11/12/2018; DJMT 19/12/2018; Pág. 

183). CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 

APELO DO ENTE ESTADUAL. COBRANÇA DE ICMS. MODALIDADE. 

ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO. ARTIGOS 87-J A 87-J-5, DO RICMS/MT 

REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS 

ARTIGOS 146-A E 150, I, AMBOS DA CARTA MAGNA. ALTERAÇÃO DE 

ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA. APELO DA AUTORA HONORÁRIOS. 

FIXADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESPROVIDO RECURSO DA 

EMPRESA. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA RATIFICADA. O art. 30, III, da Lei 

estadual nº 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao regime de 

estimativa estabelecido pela Lei kandir (lei complementar nº 87/1996). Já o 

inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o 

chamado regime de estimativa por operação, em dissonância com o que 

determina a Constituição Federal em seu art. 146-a, que prevê a Lei 

complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o 

objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da 

competência de a união, por Lei, estabelecer normas de igual objetivo. 

Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/1998, ao elencar, 

como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de 

desequilíbrios da concorrência, invadiu a competência reservada à Lei 

complementar. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e 

utilidade, e somente tem interesse recursal, a parte vencida, conforme 

prevê o artigo 499, do CPC/1973(artigo 996, do código de processo civil, 

2015). (TJMT; APL-RN 133887/2016; Capital; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg. 

15/10/2018; DJMT 25/10/2018; Pág. 53). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - 

ICMS - COBRANÇA INDEVIDA PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR 
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OPERAÇÃO (ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – REGULAMENTAÇÃO 

POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146-A DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATÉRIA SUFRAGADA NESTA CORTE DE 

JUSTIÇA E NO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

É pacífico o entendimento deste Sodalício e, principalmente do Supremo 

Tribunal Federal, no sentido de que a forma de apuração do ICMS através 

de estimativa por operação e estimativa simplificado , extrapola o que está 

delimitado no art. 26, III, e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, além de 

implicar em alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de 

cálculo, excedendo-se, ainda, o art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do 

Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal. (Precedentes 

deste sodalício: RAC/RNS 27325/2016 – DJE 14/05/2018; RAC/RNS 

66496/2016 – DJE 26/09/2017) (Precedente do STF: RE 632265/RJ – DJE 

05/10/2015). (N.U 0026882-10.2011.8.11.0041, MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019). Por tais fundamentos, 

declaro a nulidade dos créditos tributários referentes às Infrações 2.22.1, 

24.1.17 e 24.1.26 (falta de recolhimento do ICMS estimativa por operação e 

falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificado). Posto isso, 

ACOLHO a exceção de pré-executividade ajuizada por COMERCIAL 

CONTABILISTA LTDA na ação de execução fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para declarar a decadência do crédito 

tributário referente à Infração 24.1.7 - falta de recolhimento do ICMS 

Garantido Integral, com fatos geradores ocorridos no ano de 2004, e 

prescrição do crédito alusivo à TACIN, Infração 19.10.1, com fato gerador 

ocorrido em 08/2011, bem como reconhecer a nulidade dos créditos 

tributários referentes às Infrações 2.22.1, 24.1.17 e 24.1.26 (falta de 

recolhimento do ICMS estimativa por operação e falta de recolhimento do 

ICMS estimativa simplificado) A execução deverá prosseguir em relação 

às Infrações 19.10.1, 16.5.8 e 16.30.9, cujos fatos geradores se deram 

nos anos de 2012, 2013 e 2014 quanto à primeira, e 2011 quanto às duas 

últimas. Cabível no caso arbitramento de honorários advocatícios, 

conforme se infere do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 

TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. AÇÃO PRINCIPAL. 

COMPENSAÇÃO. 1. O julgamento parcial da lide, com decisão transita, 

inclusive na parte relativa aos honorários, impede que se suspenda a 

execução do julgado sob o argumento de eventual compensação das 

verbas sucumbenciais. 2. Deveras, a condenação em honorários 

advocatícios é cabível nos casos em que a Exceção de Pré-Executividade 

é julgada procedente, ainda que em parte. Precedentes: EREsp 

1084875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 09/04/2010; 

REsp 1198481/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/09/2010. 3. 

Os honorários sucumbencias fixados por força do acolhimento da 

exceção de pré-executividade, com trânsito em julgado, admite sua 

imediata execução. 4. In casu, a execução fiscal foi parcialmente extinta, 

com o acolhimento integral da exceção de pré-executividade, por isso que 

foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em cumprimento à decisão anterior do STJ, que transitou 

em julgado. 5. A exceção de pré-executividade, acolhida de forma integral, 

cujo acolhimento resulta a extinção quase total da execução fiscal 

promovida pela Fazenda Nacional, não enseja cogitar-se de sucumbência 

recíproca, prevista no art. 21, do CPC, o que supostamente possibilitaria a 

indigitada compensação. 6. Recurso especial provido” (STJ - REsp: 

948412 PR 2007/0101528-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de 

Julgamento: 21/10/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/11/2010). Assim, na forma do artigo 85, § 3º, I do Código de Processo 

Civil, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor dos créditos tributários 

excluídos [Infrações 24.1.7, 19.10.1 (fato gerador 08/2011), 2.22.1, 

24.1.17 e 24.1.26 – R$ 94.827,77[1]], ou seja, R$ 9.482,77, reduzindo pela 

metade os honorários nos termos do art. 90, § 4º, também do CPC, o qual 

resulta em R$ 4.741,38 (quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e 

trinta e oito centavos). Para atualização do valor dos honorários 

advocatícios, como estes foram fixados em quantia certa, o termo inicial 

da correção monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, 

e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a 

partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, 

§16, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito [1] CDA nº 201610347 – Id. 

27227300, pág. 8/9.

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: 1016387-23.2019.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 22.383,65 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: LEILA SOUZA BORGES.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) LEILA SOUZA BORGES ,CNPJ: 03.172.718/0001-53, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 02) LEILA SOUZA 

BORGES, CPF: 883.333.291-87, 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 20121802 

- 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, 18 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: 1003295-12.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

7.177,09;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: ROBERTO CARLOS PERES

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: ROBERTO CARLOS PERES, portador(a) do CPF/CNPJ de 

495.545.811-49, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 2013- 

Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 53799/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 18 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
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1006994-45.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

7.471,23;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: MARIA OLIVIA PEREIRA DA SILVA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: MARIA OLIVIA PEREIRA DA SILVA, portador(a) do 

CPF/CNPJ de 751.812.078-04, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2015,2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 43965/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 18 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: 1012964-89.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

25.969,72;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, portador(a) 

do CPF/CNPJ de 33.705.245/0001-73, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2015,2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 57593/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 18 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: 1007793-88.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.343,43;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: EDSON AUGUSTO BAETZ

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: EDSON AUGUSTO BAETZ, portador(a) do CPF/CNPJ de 

181.461.981-04, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 2014- 

Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 51537/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 18 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: 1012823-70.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

14.256,05;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE 

ANONIMA APSA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA, 

portador(a) do CPF/CNPJ de 12.505.731/0008-44, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 2013 / 

2015 / 2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 56692/2017

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 18 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: 1012175-90.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 
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2.470,75;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: PABLO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: PABLO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA, portador(a) do 

CPF/CNPJ de 015.033.851-16,, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 2013 / 

2015 / 2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 65467/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 18 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 1005486-30.2018.8.11.0003 (PJE) (PJE) ;

Valor causa: R$ 124.191,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: MARCELO JOSE SCHIMIDT – ME E OUTROS.

 Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s)

EXECUTADOS: 01) MARCELO JOSE SCHIMIDT – ME CNPJ: 

01.030.669/0001-99, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

02) MARCELO JOSE SCHMIDT, CPF: 811.619.211-68, 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. 22785840 e 

penhora id. (Id. 24079082), 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, 18 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: 1005878-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS OLIVEIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de intimar os advogados do autor Dr. HENRIQUE DA 

SILVA LIMA, OAB/MS nº 9.979 e, Drª LUANA DIAS DA S. VIANA, OAB/MS 

nº 23.562, para se manifestarem sobre o laudo pericial juntado pelo ID nº 

29341738 (LAUDO PERICIAL – BRAS OLIVEIRA VIEIRA).

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008463-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos 

do TJ e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO PEDRO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar os embargos de declaração 

juntado no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006676-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADANI SILVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO IKEDA CAETANO OAB - MT0014426A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a petição juntada pelo requerido 

no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007570-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar os embargos de declaração 

juntado no id retro.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000859-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA SANTOS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos 

do TJ e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001928-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública para Controle Incidental de 

Constitucionalidade com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada 

pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis em 

desfavor do Município de Rondonópolis. Em homenagem ao princípio da 

não surpresa, intime-se o Sindicato autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sob o cumprimento do requisito previsto no 

artigo 5º, inciso V, alínea “b”, da Lei 7.347/1985. Intime-o ainda, para que 

em igual prazo, manifeste-se sobre a natureza concentrada do pedido de 

declaração de inconstitucionalidade, dada sua aplicabilidade geral a todos 

os interessados pela norma, o que acaba por tornar a via eleita 

inadequada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002442-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR ADMINISTRATIVO DO INDEA (IMPETRADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Agro 

Ferragens Luizão LTDA em face de suposto ato ou omissão arbitrária 

praticada pelo Diretor Administrativo do INDEA. Decido. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

competência para processar e julgar o presente mandamus é de uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá. Com efeito, 

observa-se que o Impetrante indicou como autoridade coatora agente 

público que possui sede funcional naquela Comarca. A competência para 

conhecer do mandado de segurança é fixada em razão da sede funcional 

da autoridade coatora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL 

TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA "A" DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta 

Corte se firmou no sentido de que a competência para conhecer do 

mandado de segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. 

Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na 

letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (AgRg no REsp 1078875/RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, Superior Tribunal de Justiça, 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – QUARTA TURMA, DJE 

27/08/2010).” Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente ação e, por conseguinte, declino da 

competência em favor das Varas Especializadas da Fazenda Pública de 

Cuiabá. Proceda-se a redistribuição necessária do processo eletrônico, 

por meio de sorteio, para uma das referidas Varas. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002379-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (IMPETRADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Atacado 

Central Comércio e Distribuição LTDA em face de suposto ato ou omissão 

arbitrária praticada pela Superintendência da Procuradoria-Geral do 

Estado e Secretaria de Estado de Fazenda. Decido. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

competência para processar e julgar o presente mandamus é de uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá. Com efeito, 

observa-se que o Impetrante indicou como autoridade coatora agente 

público que possui sede funcional naquela Comarca. A competência para 

conhecer do mandado de segurança é fixada em razão da sede funcional 

da autoridade coatora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL 

TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA "A" DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta 

Corte se firmou no sentido de que a competência para conhecer do 

mandado de segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. 

Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na 

letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (AgRg no REsp 1078875/RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, Superior Tribunal de Justiça, 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – QUARTA TURMA, DJE 

27/08/2010).” Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente ação e, por conseguinte, declino da 

competência em favor das Varas Especializadas da Fazenda Pública de 

Cuiabá. Proceda-se a redistribuição necessária do processo eletrônico, 

por meio de sorteio, para uma das referidas Varas. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002286-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN-MT (IMPETRADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP contra ato do Diretor Geral do 

DETRAN, representado nesta Comarca pelo Sr. Carlos Antônio Nazário. 

Relata a impetrante, em síntese, que o DETRAN estaria lhe exigindo o 

pagamento de duas infrações de trânsito como condição para licenciar 

seu caminhão (Placa NTX0268), afirmando que teria sido autuado no 

Estado do Pará, quando, em verdade, o veículo jamais teria saído do 

Estado de Mato Grosso. Discorre a cobrança da multa seria ilegal, já que 

não teria praticado tais infrações. Liminarmente pugnou pela suspenção 

da cobrança de tais multas e, no mérito, pugnou por suas baixas 

definitivas. A petição inicial veio instruída com documentos. Eis o relatório. 

Fundamento. Decido. Em detida análise os autos, verifico que o presente 

feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos argumentos em que 

passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de 

segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso 

de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua 

função. É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, 

da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público;” “Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 70 de 229



por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)” Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado. Pois bem. No presente caso são diversas as razões para 

que o presente writ deixe de tramitar, dentre elas a irregularidade de 

representação da autoridade coatora e a impossibilidade de anular auto de 

infração de trânsito pela via mandamental cuja causa de pedir não decorra 

de vício formal de sua constituição. O Mandado de Segurança deve ser 

deflagrado sempre em desfavor daquele que praticou ato coator ou que 

possui o poder de revê-lo, trata-se de ação movida especificamente 

contra a autoridade coatora e não contra o órgão a qual pertence. Deste 

modo, não há que se falar na representação do Diretor-Geral do DETRAN 

por pessoa estranha à discussão, do qual sequer há notícia nos autos de 

se tratar de um servidor daquele órgão e que cargo ocuparia. Se for o 

Diretor-Geral do DETRAN quem está obstando o direito do impetrante não 

há que se falar em representação, este, presumidamente capaz de 

responder por seus atos da vida civil. Ainda, retirando a representação 

descrita, a competência para julgamento do feito passaria para a Comarca 

de Cuiabá, haja vista que a competência para julgamento das ações 

mandamentais é o foro da sede funcional do agente público. 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA 

DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. 

SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS RECURSOS 

INTERPOSTOS PELA LETRA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 

IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de 

que a competência para conhecer do mandado de segurança é a da sede 

funcional da autoridade coatora. II. Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos 

recursos interpostos com base na letra "a", do permissivo constitucional. 

III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 

1078875/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2008/0169558-0, Superior Tribunal de Justiça, Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, T4 – QUARTA TURMA, DJE 27/08/2010).” 

Entretanto, na via mandamental, onde a parte deve trazer a demonstração 

de seu direito líquido e certo de plano, não pode o juiz retificar o teor da 

inicial, até porque quando o assunto é mandado de segurança sequer é 

possível à emenda da inicial: Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. 1. Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de 

segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que 

tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que 

dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando 

de mandado de segurança, requisito óbvio da petição inicial está na 

indicação da autoridade coatora. A ausência desta implica inépcia da 

petição inicial, não competindo ao Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta 

manifestada nos autos. (...) (TRF 1ª R.; AC 0020029-18.2005.4.01.3400; 

Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros; 

DJF1 14/04/2016).” “AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE 

SEGURANÇA –INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

AUTORIDADE COATORA – EMENDA DA INICIAL – CORREÇÃO DA 

AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE NEGOU 

SEGUIMENTO DEVE SER MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a 

impetração do mandado de segurança deve ser dirigida contra aquela 

autoridade que detenha poderes e meios para efetuar o desfazimento do 

ato. Não é cabível oportunizar emenda da inicial, em mandado de 

segurança, para alteração do polo passivo por indicação errônea da 

autoridade. (AgR 39339/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014)” Se já 

não fosse o bastante para rejeição do presente writ, insta salientar que a 

via eleita não comporta dilação probatória, logo não há como discutir nesta 

via a prática da infração ou não. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, 

reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB, razão pela 

qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas. 

A única exceção se daria pelo que dispõe a Súmula 127 do STJ, a qual 

proibi o condicionamento ao licenciamento anual do veículo o pagamento 

de multa de qual o proprietário do veículo não tenha sido notificado. Não é 

o caso dos autos, já que o próprio impetrante trouxe aos autos recursos 

administrativos datados do ano de 2018, o que, aliás, nos remete a 

decadência do direito de interpelar tal pretensão pela via do mandado de 

segurança. Para se assegurar o direito declarado na inicial se faria 

necessário debruçar sobre questões fáticas, as quais necessariamente 

precisam de dilação probatória, tanto para se provar aquilo que alegou na 

inicial como para possibilitar o devido contraditório. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE AUTO 

DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA 

DE SEGUIMENTO AO RECURSO. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. O mandado 

de segurança visa a proteção de direito líquido e certo violado ou em vias 

de violação por ato ilegal ou praticado com desvio de poder. 2. Mandamus 

que visa a anulação de multas de trânsito e da suspensão do direito de 

dirigir do impetrante. 3. Ausência de comprovação, de plano, do direito 

líquido e certo alegado na petição inicial. 4. Inadequação da via eleita. 5. 

Remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal 

de Justiça. 6. Negativa de seguimento ao recurso com fundamento no 

artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 

00825558120148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 13 VARA FAZ 

PUBLICA, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de 

Julgamento: 27/10/2015, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/10/2015)” Ainda, observe-se que a pretensão do 

impetrante é baixar definitivamente as multas que lhe são exigidas, 

contudo, se esta é a intenção do impetrante deveria promover a demanda 

em face da autoridade que aplicou tal multa, e não sob o agente do 

DETRAN/MT, o qual apenas recepciona as informações encaminhadas por 

outros órgãos públicos. Ilegitimidade que novamente nos remeteria a 

incompetência deste juízo, haja vista que as multas foram aplicadas no 

Estado do Pará, sendo que a sede funcional das autoridades coatoras 

também é daquele Estado. Dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009: “Art. 10. A 

inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o 

caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais 

ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Portanto, o feito 

carece dos requisitos de procedibilidade, cuja carência da ação enseja a 

extinção de plano do processo, ante a ilegitimidade da parte impetrada e a 

inadequação da via eleita, já que a comprovação do direito alegado só se 

daria mediante a dilação probatória. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o processamento da petição inicial do presente Mandado de 

Segurança, por consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

resolução do mérito, nos termos artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil c/c o artigo 10 da Lei 12.016/2009. Sem custas e 

honorários, face a isenção desta ação mandamental. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008009-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente planilha de cálculos atualizada dos honorários devidos, sob 

pena de rejeição do pedido de cumprimento de sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009903-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BENTO DOS SANTOS (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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 71 de 229



ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

para no prazo legal manifestarem sobre o laudo pericial juntado no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012697-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO FELICIO DE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação juntada no id retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001848-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

JACIRO ALVES DOS SANTOS OAB - GO27679 (ADVOGADO(A))

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento 

da gratuidade judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010418-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MOLINA GIMENES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

KARINE DAGOSTIN OAB - MT23623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação para concessão de pensão por morte 

proposta por Otavio Molina Gimenes Oliveira em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Assevera em sua peça inicial que o autor é filho da falecida 

Edileusa Gimenes Moralis, a qual, quando em vida, era servidora pública 

estadual. Afirma que sua genitora faleceu no dia 16/08/2016, época em 

que possuía apenas 16 (dezesseis) anos. Relata que então pugnou 

administrativamente com pedido de pensão por morte, o qual fora 

concedido até o dia 04/04/2018, quando então completaria sua maioridade 

civil. Pontua o autor que é universitário e, portanto, o benefício lhe seria 

devido até os 24 (vinte e quatro) anos de idade e não apenas até 

completar a maioridade civil. Em sede de tutela provisória de urgência o 

autor pugnou pela concessão da pensão por morte em seu favor. Este 

juízo determinou que a parte autora se manifestasse quanto a ilegitimidade 

do Estado de Mato Grosso, porquanto o ente legitimado seria a autarquia 

MTPREV (ID 25578018), tendo o autor concordado com o aduzido por este 

juízo e pugnado pela substituição processual do Estado de Mato Grosso 

pela aludida autarquia (ID 27399559). Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Eis o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do CPC, e não sendo caso de aplicar-se o disposto no art. 330 de 

mesmo Códex, recebo a inicial e determino seu processamento. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Sobre a tutela provisória, o artigo 

294 do Código de Processo Civil prevê que poderá fundar-se na urgência 

reclamada pelo caso, ou na evidência do direito alegado, sendo a primeira, 

cautelar ou antecipada, passível de concessão antecedente ao feito 

principal, ou de maneira incidental durante o curso da ação. Ressalta-se 

que, para tal concessão, caberá ao magistrado adotar as medidas que 

considerar adequadas para sua efetivação, observando-se, no que 

couber, as normas atinentes ao cumprimento provisório de sentença, 

conforme inteligência do artigo 297 do CPC. Complementando o raciocínio 

delineado, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 do Diploma 

Processual Civil, que para que se antecipem os efeitos da tutela, conforme 

pretendido pelo autor, é extremamente necessário que esteja escoimado 

de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de sorte que, não 

sendo previamente demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o 

indeferimento do pedido, providencia esta também adotável quando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida concedida. Conforme 

os autos, o autor é filho de Edileusa Gimenes Moralis, a qual, quando em 

vida, era servidora pública estadual. Administrativamente requereu o 

benefício pensão por morte em seu favor, quando então lhe foi deferido 

até completar sua maioridade civil. Observe-se pela documentação 

carreada ao feito que o autor está devidamente matriculado em instituição 

de ensino superior, cursando Sistemas de Informação. Ocorre que, 

consoante entendimentos jurisprudenciais já apaziguados pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo STJ, é devido aos filhos 

dependentes do servidor falecido o benefício pensão por morte até que 

este viesse a completar 21 (vinte e um) anos, ainda que a norma própria 

estipule idade menor. A Lei n. 9.717/1998 versa sobre regras gerais para 

a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, a qual dispõe em seu artigo 5º que deve ser vedado aos 

seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no 

Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo 

disposição em contrário da Constituição Federal. Deste modo, deveria ser 

salvaguardado pelos regimes próprios de previdência os direitos mínimos 

assegurados pelo regime geral de previdência social, o qual dispõe 

através da Lei 8.213/91, artigo 77, §2º, inciso II, que o referido benefício 

só irá ser cessado ao tempo em que o filho do segurado falecido 

completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Neste sentido vem 

decidindo o TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE 

URGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 – PREVISÃO DE 

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ – 

RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de 

novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e 

o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser 

aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, qual seja, vinte e um (21) anos. Presentes os requisitos legais 

autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão 

que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o 

benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade. (N.U 

1007837-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 

09/12/2019)” “APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO 

DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR ESTADUAL - 

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI 

GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI Nº 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO 

ART. 5º DA LEI Nº 9.717/98 - TERMO FINAL - 21 ANOS DE IDADE - 

ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 

Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício 

previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de IDADE, ainda que o 

requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão 

legal nesse sentido. Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 

1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser 

aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 0023403-38.2013.8.11.0041, 

Ap 64418/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 

11/10/2018)” No que se refere ao pleito do autor para que tal benefício 

seja concedido até quando vier a completar 24 (vinte e quatro) anos, 

tenho que incabível tal pleito, haja vista a inexistência de norma 

previdenciária em âmbito estadual ou nacional que conceda o benefício até 

tal idade, devendo a Administração Pública obedecer estritamente o 

princípio da legalidade, neste sentido decidiu o STJ: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 72 de 229



SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. 

UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DA PENSÃO ATÉ OS 24 ANOS DE 

IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão recursal não encontra amparo na 

jurisprudência do STJ, segundo a qual não há possibilidade de extensão 

do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, 

ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de 

previsão legal. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1691014/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)” Ante todo o 

exposto, determino a substituição processual requerida pelo autor, 

DEFERINDO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência vindicada, 

determinando que o requerido conceda em favor do autor o benefício 

pensão por morte até que este venha completar 21 (vinte e um) anos, o 

que virá ocorrer no dia 04/04/2021, devendo ser respeitado eventuais 

rateios do benefício com outros beneficiários, nos moldes da norma 

estadual (Lei nº 04/90). Dispenso a realização de audiência de 

conciliação, haja vista a indisponibilidade do direito aventado, de modo que 

é vedado ao Poder Público transacionar o direito requerido. Intime-se o 

requerido para que inclua o autor como beneficiário da pensão por morte 

na folha de pagamento seguinte a sua intimação, sob pena de multa diária 

de 300 (trezentos) reais por dia de descumprimento até o teto de 

R$30.000,00 (trinta mil reais). Cite-se o requerido para que, no prazo legal, 

conteste a ação. Cumpra-se, com urgência, haja vista a natureza alimentar 

da tutela provisória concedida. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 24/2020-cnpar completa, que torna público o serviço de 

Plantão Judiciário na Comarca de Sinop, referente ao mês de março, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

PORTARIA N. 25/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.340/2006, no § 8º do art. 226 da 

Constituição Federal e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher;

 CONSIDERANDO as políticas de enfrentamento e combate à Violência 

Doméstica e Familiar propostas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar;

 CONSIDERANDO a sugestão da magistrada titular da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca onde tramitam os feitos afetos à Violência Doméstica e 

Familiar, Dra Débora Roberta Pain Caldas, para criação da Comissão de 

Combate à Violência Doméstica e Familiar nesta unidade de jurisdição;

CONSIDERANDO a necessidade proteção e amparo às servidoras e 

colaboradoras da Comarca de Sinop em situação de Violência Doméstica e 

Familiar;

RESOLVE:

I INSTITUIR a Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar no 

âmbito do Fórum da Comarca de Sinop;

II DESIGNAR as servidoras Rosana Barboza, Assessora de Gabinete I, 

matrícula 21579, Ceciany Fetter Duarte Grisoste, Analista Judiciária, 

matrícula 21773 e Ana Paula Pinto de Arruda, Fisioterapeuta, matrícula 

38170, para comporem a Comissão de Combate à Violência Doméstica e 

Familiar no âmbito do Fórum da Comarca de Sinop

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 18 de fevereiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006488-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE FATIMA TEIXEIRA SELLEGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico e dou 

fé que a audiência designada nos autos não se realizará, ante a 

suspensão dos trabalhos dos conciliadores do CEJUSC, conforme Of. 

088/2017/CEJUSC, arquivado na Secretaria. Assim, a audiência fica 

redesignada para o dia 11/12/2017, às 13:20 horas e será realizada pela 

Magistrada, na sala de audiências do Juízo. Ademais, a parte autora fica 

intimada a indicar dados bancários para a restituição do valor da 

remuneração do conciliador, caso já tenha feito o pagamento. Sinop-MT, 

17 de outubro de 2017 Geni Rauber Pires Gestora Judiciária SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001303-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE VINCENZI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001303-09.2020.8.11.0015. EMBARGANTE: MARCIO 

JOSE VINCENZI EMBARGADO: DOUGLAS FRUETT VIEIRA Vistos em 

correição. A parte embargante 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 
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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 embargante 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001395-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO 89495349168 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEIDE BATISTA GOMES (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001395-84.2020.8.11.0015. AUTOR(A): SOLANGE 

FERREIRA DO NASCIMENTO 89495349168 REU: JOSINEIDE BATISTA 

GOMES Vistos 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001174-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001174-04.2020.8.11.0015. REQUERENTE: SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO REQUERIDO: A. C LEHMEN - 

ME Vistos etc. 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, 18 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001204-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

DIANA SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001204-39.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REQUERIDO: DIANA 

SILVA DOS REIS, DIEGO SILVA DOS REIS Vistos em correição. Intime-se a 

parte autora para efetuar preparo das custas processuais e taxas 

judiciárias, no prazo de 15 dias. Se preparadas, conclusos. Se não 

preparadas, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 18 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000599-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA SILVA SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000599-93.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CINTIA SILVA SALES 

Vistos em correição. Ação de busca e apreensão proposta por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A. em face de Cintia Silva Sales, ambos 

qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Decisão de Id. 
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28819731, a conceder liminar de busca e apreensão. Ordem cumprida, 

consoante devolução de mandado de Id. 29186226. Veículo entregue em 

mãos do fiel depositário nomeado pela própria parte autora, Sr. Allan 

Douglas Frajuca Lopes inscrito no CPF: 036.134.721-98, conforme auto de 

busca, apreensão e depósito de Id. 29357431. Em seguida, a parte 

requerida purgou a mora, mediante depósito judicial da quantia de R$ 

5.739,93 (Id. 29141604), a requerer a liberação do veículo. Relatados e 

examinados. Decido. Depois da apreensão do bem, ocorrida em 10 de 

fevereiro de 2020, a parte requerida, dentro do prazo legal de 05 dias (DL 

nº 911/1969, art. 3º e §§), purgou a mora em 12 de fevereiro de 2020, 

conforme depósito judicial documentado no Id. 29141604. Desse modo, 

diante do pagamento integral do débito, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na peça inaugural (R$ 4.630,71), com os acréscimos 

legais, que guarda razoável sintonia com aquele valor, sendo depositados 

a esse título de purgação da mora a quantia de R$ 5.739,93, a restituição 

do bem é medida de rigor conforme permissivo do art. 3º, § 2º, do 

Decreto-Lei 911/1969. Nesse sentido, seguem arestos ora compilados 

com destaques: 84656210 - AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. VENDA DO VEÍCULO. DESCONTO DE ENCARGOS 

CONTRATUAIS PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, analisando os elementos 

fático-probatórios dos autos, consignou que, ao contrário do que alega o 

recorrente, não se trata de liquidação antecipada de débito, mas sim, de 

vencimento antecipado da dívida em virtude de inadimplemento. Para se 

entender no sentido que pretende o recorrente, de que houve a liquidação 

antecipada e não o vencimento antecipado da dívida, como afirmou o 

Tribunal de origem, seria necessário o reexame das circunstâncias 

fático-probatórias dos autos e a análise de cláusulas contratuais, o que se 

revela defeso em sede de Recurso Especial ante o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 2. O posicionamento da Corte estadual deu-se em consonância com 

o desta Corte, no sentido de que nos contratos firmados na vigência da 

Lei n. 10.931/2004 a integralidade da dívida, na ação de busca e 

apreensão, deve ser entendida como sendo as parcelas vencidas, 

vincendas e encargos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. 

(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-REsp 1.707.292; Proc. 

2017/0285056-4; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 

25/09/2018; DJE 28/09/2018; Pág. 1730) Isto posto, admissível a mora 

como purgada, determino a restituição do bem descrito na inicial ao 

requerido, livre de qualquer ônus, imediatamente, no máximo em 05 dias, a 

partir de quando aplico desde logo astreintes no valor de R$ 300,00 por 

dia, a ser computado até o limite do dobro do valor de mercado do bem 

atribuído pela comum tabela FIPE. Intime-se ainda a parte requerente para 

indicar os dados bancários a possibilitar a expedição de alvará judicial 

visando a transferência do valor depositado nos autos, bem como a se 

manifestar, este no prazo de 05 dias, a respeito da repetição do indébito 

alegada em petição de Id. 29140835. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

18 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010377-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA - COMERCIO - ME (REU)

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010377-58.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU 

UNIBANCO S/A REU: SAMOEL RIBEIRO DA SILVA - COMERCIO - ME, 

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA Vistos em correição. Petição de Id. 24037780 

informando a cessão de crédito havida entre a parte autora Itaú Unibanco 

S/A e Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A., a 

requerer a retificação do polo ativo. Há de se enfatizar que a cessão de 

crédito está disciplinada no art. 286 do Código Civil, o qual dispõe que o 

credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da 

obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor. Isto posto, defiro o 

pedido de substituição processual, em razão da cessão de crédito 

realizada entre Itaú Unibanco S/A e Iresolve Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A. Logo, proceda-se a retificação dos autos para 

constar o nome da parte requerente Iresolve Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A. A seguir, pronuncie-se a parte acionante, no 

prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito, bem como manifestar 

acerca das correspondências devolvidas sem êxito na citação da parte 

requerida, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Anote-se o nome do patrono indicado no Id. 24037780 para fins de 

intimações, conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013754-71.2017.8.11.0015

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:

CHARLES DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013754-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CHARLES DE OLIVEIRA PEREIRA Vistos em 

correição. Pronuncie-se a parte autora, no prazo de 05 dias, requerendo o 

que for de direito, bem como manifestar acerca da certidão negativa de 

busca e apreensão de Id. 13913932, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito, por abandono. Se permanecer inerte, intime-a pessoalmente a 

dar seguimento ao feito em igual prazo e sob a mesma penalidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002556-66.2019.8.11.0015

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:

ROSANGELA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002556-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: ROSANGELA MOREIRA Vistos em 

correição. Pedido de busca de endereços pelo sistema informatizado 

INFOJUD, visando localizar endereços da parte requerida. É o mínimo 

relatório. Decido. “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. “Aquele que de 

qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a 

boa-fé”. “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 

“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência”. Dicção respectivamente dos arts. 

4º, 5º, 6º e 8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, 

da Magna Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com 

efetividade e não mera chanceladora de formalidades inócuas ou 

preciosismos de antanho que militam contra referidos princípios, contando 

com a probidade, a boa-fé e a colaboração das partes, a buscar uma 

decisão de mérito justa e efetiva. Assim é que no Livro I do processo de 

conhecimento, parte especial, art. 319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade 

desde a petição inicial de o acionante requerer diligências ao juiz 

necessárias a obtenção de informações relativas a nomes, prenomes, 

estado civil, existência de união estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, 

domicílio e principalmente, conforme a praxe, sendo a hipótese neste 

caso, o endereço da parte contrária. Calha anotar que se aplicam 

subsidiariamente aos demais Livros do CPC as regras da parte geral e do 

processo de conhecimento (arts. 318 parágrafo único e 771 paragrafo 

único do CPC). Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem os 

arestos ora compilados, com destaques em negrito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. RENAJUD. CONSULTA. 
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DEFERIMENTO. A orientação das turmas que compõem a 2ª Seção desta 

Corte no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do 

credor, razão pela qual deve ser feita a consulta aos sistemas eletrônicos 

(INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) colocados exclusivamente à disposição 

da autoridade judiciária, para dar celeridade e efetividade a tais processos 

executivos, sem necessidade de esgotamento pelo credor dos meios 

possíveis na procura do endereço ou bens do devedor, não 

representando tal consulta qualquer excepcionalidade ou quebra de 

sigilo”. (TRF 04ª R.; AG 5006629-23.2018.4.04.0000; Terceira Turma; Relª 

Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 26/06/2018; DEJF 28/06/2018); 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. 

TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. ARRESTO ONLINE. DEFERIMENTO. 

RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (CPC/2015, art. 830).. Sendo da 

competência do juiz a realização de todos os atos expropriatórios, não se 

torna razoável proibir a possibilidade de que o arresto possa ser por ele 

efetivado, por meio de bloqueio de valores existentes em conta corrente 

ou aplicações financeiras do devedor não localizado. Esgotadas as 

diligências para localização do executado, é possível a utilização dos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para pesquisa do seu endereço”. 

(TJ-MG; AI 1.0480.15.015912-1/001; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 

20/06/2018; DJEMG 29/06/2018). Desse modo, DEFIRO o pedido, de 

maneira a determinar buscas de endereço pelo INFOJUD a fim de localizar 

endereços da parte requerida. A seguir, intime-se a parte requerente para 

se manifestar em 05 dias, dando prosseguimento ao feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012445-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ALICE XAVIER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012445-15.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: INTERCOR - 

SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA EXECUTADO: 

RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA, ALICE XAVIER DE OLIVEIRA Vistos 

em correição. Deferida a pesquisa de veículos em nome da parte 

executada via sistema renajud foi encontrado o da marca Citroen, modelo 

Picasso, placas NPL-1239 e feita a restrição judicial respectiva, consoante 

comprovante de Id. 19245282. Entretanto, aportado no feito o ofício de Id. 

21249553 da Receita Federal, com a informação de que referido veículo 

foi apreendido em 22/06/2015 e decretado o seu perdimento em favor da 

União em 03/05/2017, nos autos do processo administrativo n.º 

19715.721069/2015-37. Em seguida, foi leiloado, tendo como arrematante 

a empresa Betamax Sistemas Ltda., que não conseguiu realizar a 

transferência, por conta da restrição judicial efetivada (Ids. 22397613 e 

22397613). Pediu ao final a liberação da referida restrição, que concordou 

expressamente a parte exequente via das manifestações de Ids. 

22824133 e 24471655. Referida informação também aportou via do ofício 

de p. 01, Id. 22397613 da Gerência do Renavam, instruído com 

documentos. Desse modo, tendo em vista o perdimento do bem em favor 

da União, consoante comprovante de p. 02, Id. 22397613, defiro o pedido 

de p. 01, Id. 21249553, a determinar a imediata baixa da restrição judicial 

lançada no prontuário do veículo acima descrito, consoante comprovante 

de Id. 19245282. Noutro viés, prossiga a parte exequente, em 05 dias, com 

a execução, pugnando o que de direito entender. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ARAUJO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001329-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EVA 

ARAUJO NOBRE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos em correição. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

indenizatória por danos morais e materiais em que foi deferida a produção 

da prova pericial, com nomeação de expert para o desempenho das 

atividades periciais pertinentes ao caso, nos termos da decisão de p. 

01/03, Id. 20353226. Instado, o nobre expert, Dr. Leandro Valendorf, 

aceitou o encargo, a apresentar sua proposta de honorários periciais no 

importe de R$ 2.000,00 (Id. 22957315). Entretanto, a parte requerida 

discordou do valor apresentado, ressaltando ser exorbitante, sugerindo a 

quantia máxima condizente com a tabela do CNJ e com a complexidade da 

perícia (Id. 23569948). Pela petição de Id. 21361023 a parte requerida 

manifestou não ter mais interesse na produção da prova pericial, a dizer 

que por isso não apresentará quesitos ou designará assistente técnico. 

Mas caso seja mantida por imprescindibilidade, pediu seja custeada pela 

parte autora ou nos termos do art. 95, § 3.º, do CPC. É o relatório. Decido. 

Verificado que a discussão do presente processo gira em torno da 

discordância da requerida em relação ao valor dos honorários periciais 

apresentados pelo expert nomeado, por se tratarem de valores 

exorbitantes. De prólogo, cumpre frisar que não deve a parte requerida 

delimitar se o valor indicado pelo perito é compatível ou não com seu ofício 

ou o seu grau de complexidade, pois a técnica para a realização da prova 

requisitada quem possui é o expert, que tem os parâmetros e metodologias 

específicas, levando em consideração o tempo dispensado para a sua 

realização. Ademais o trabalho envolverá, além de sua dinâmica normal, 

como análise das assinaturas em três contratos diferentes. O que justifica 

honorários condizentes. Noutra banda, apesar da franca e elevada 

remuneração desse tipo de profissional, sobretudo considerando sua 

expertise, o valor orçado para a realização do trabalho não deixa de ser 

expressivo, elevando as despesas do processo, quando poderá ser 

melhor equacionado, as justificativas do senhor perito, inclusive seu 

protesto quanto ao direito da remuneração justa, não irrisória ou aviltante, 

também se revelam razoáveis. Nesse embate, analisando toda a 

conjuntura do trabalho pericial a ser realizado, R$ 1.500,00 revelam-se 

suficientes e adequados, quer pela complexidade e dimensão do trabalho, 

quer sob a ótica de uma remuneração justa ao experto. Noutro viés, a 

parte requerida manifestou não ter mais interesse na produção da prova 

pericial, a dizer que por isso não apresentará quesitos ou designará 

assistente técnico. Mas caso seja mantida por imprescindibilidade, pediu 

seja custeada pela parte autora ou nos termos do art. 95, § 3.º, do CPC 

(Id. 21361023). Entretanto, totalmente descabido o manifesto desinteresse 

nesse momento processual, eis que aventada a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial, justamente pela necessidade de 

perícia grafotécnica, esta foi acolhida, declinando a competência, a 

determinar a redistribuição do feito para umas das varas cíveis desta 

comarca de Sinop-MT. Tanto que redistribuída por sorteio a este juízo. 

Decisão esta já preclusa. E a falta de preparo da perícia resultará em nova 

preclusão. Se a parte requerida queria desistir da referida perícia 

grafotécnica, deveria ter se insurgido da r. decisão que acolheu a 

preliminar arguida, o que não o fez. Portanto, deve ser mantida a prova 

pericial na forma pretendida pela requerida, incumbindo-lhe prover as 

despesas respectivas, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Isto posto, 

acolho em parte a impugnação apresentada, quanto aos honorários 

cobrados pelo senhor perito nomeado, que os reduzo ao montante de R$ 

1.500,00, a serem depositados incontinenti pela parte requerida, mantidas 

as demais determinações vertidas na decisão de p. 01/03, Id. 20353226. 

Do numerário a ser depositado, determino o levantamento da metade dele, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada pelo perito às p. 

01/02, Id. 22957315. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012401-25.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MARINES INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012401-25.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARINES 

INACIO DA SILVA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Ante o 

desinteresse da parte requerida na audiência prévia para tentativa de 

conciliação e considerando o que dispõe o art. 334, § 4°, inciso I, do CPC, 

cancelo a solenidade ora aprazada para o dia 02/03/2021. Ademais, diante 

da apresentação precipitada da contestação, intime-se a parte requerente 

para, querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se 

Sinop - MT, 18 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001153-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001153-28.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DANIELLY CORREA DA SILVA 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 1.0 MI TO, CHASSI: 

9BWAA05U7DP014350, PLACA: OAT5312, ANO: 2012, RENAVAM: 

000461137640 e COR: PRETA, melhor descrito nos autos, com pleito 

liminar, em virtude de inadimplemento de um financiamento no valor de R$ 

18.500,00, mediante contrato de financiamento sob nº 20027675147, 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 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 

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 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 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) 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; b) 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 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. Procedam-se as intimações de praxe diretamente a 

quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011401-87.2019.8.11.0015

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:

ANDREIA BARBOZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011401-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ANDREIA BARBOZA DA SILVA Vistos em correição. 

Determinada a emenda da inicial para corrigir o valor da causa, recolher as 

custas e taxas judiciárias complementares, e juntar cédula de crédito 

bancário legível e clara, conforme decisão de Id. 27987472, a parte 

requerente se limitou a cumprir parcialmente a determinação expendida. 

Calha assentar, tal documento é essencial para análise da liminar 

pretendida, sendo que a sua mera apresentação de forma ilegível, 

dificulta, ou até mesmo impede, o deferimento da liminar pleiteada. Isto 

posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, carrear aos 

autos cédula de crédito bancário legível e clara, sob pena de indeferimento 

da inicial, a teor do art. 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, 

todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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RAFAELA SCHEEREN (REU)

AIRDES MARIA SCHEEREN (REU)

PEDRO PAULO SCHEEREN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015351-07.2019.8.11.0015. AUTOR(A): GUSTAVO 

PAULO ZAMBIAZI, EDUARDO PAULO ZAMBIAZI REU: PEDRO PAULO 

SCHEEREN, AIRDES MARIA SCHEEREN, RAFAELA SCHEEREN Vistos em 

correição. Embargos à execução desenvolvida no processo nº. 

1005254-79.2018.8.11.0015, promovidos por Gustavo Paulo Zambiazi e 

Eduardo Paulo Zambiazi, em face de Pedro Paulo Scheeren, Airdes Maria 

Scheeren e Rafaela Scheeren, todos qualificados, alegando má-fé dos 

embargados em promoverem ação executiva, em razão da existência de 

uma demanda extrajudicial pactuada entre as partes na tentativa de 

solucionar o conflito de forma amigável. Relatou que o título é inexistente, 

eis que o contrato não se enquadra nos moldes de liquidez e certeza, por 

não haver valor exato. Alegou desiquilíbrio contratual por não serem os 

embargantes agricultores ou produtores de soja, evidenciando a 

abusividade da cláusula contratual que fixa a modalidade de pagamento 

em sacas de soja, a onerar, excessivamente, o contrato. Afirmou que foi 

estabelecido como garantia da dívida e hipoteca um imóvel, inclusa na 

escritura pública de garantia hipotecária, a qual foi consagrada em valor 

menor que o atual, em razão da valorização do referido bem. Sendo assim, 

entendeu pela ineficácia da penhora, por se tratar de valores incertos. Por 

fim, postulou a suspensão do feito executivo conforme prevê o art. 919 do 

CPC. É o relatório. Decido. Insta destacar, inicialmente, que, em regra, os 

embargos à execução não ostentam automático efeito suspensivo. 

Excepcionalmente, segundo prescreve o art. 919 do Código de Processo 

Civil, somente terão efeito suspensivo em casos específicos, quando 

presentes os requisitos estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 

(...) § 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. A execução não 

está garantida. Apenas existem averbações da ação nas matrículas de 

três imóveis, dado em garantia hipotecária, conforme observado das 

petições e documentos de Ids. 14552877 e 14552929 – p. 01/12. De mais 

a mais, não há penhora sobre os bens imóveis, dado em garantia. Ao 

menos não há documento algum a comprovar a perfectibilização de 

qualquer pedido de penhora naqueles autos. No entanto, não basta 

garantir o juízo para que seja atribuído o efeito suspensivo. Necessário, 

cumulativamente, a saber: a) garantia do juízo; b) relevância da 

fundamentação e; c) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Notado que os requisitos para conferir aos embargos efeito 

suspensivo são cumulativos. É imprescindível, além da demonstração da 

relevância da fundamentação e do perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, a garantia do juízo, que consiste em requisito inarredável 

para a concessão do efeito pretendido, não demonstrada nos autos. 

Requisito não suprido. A propósito, seguem arestos ora compilados com 

destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA 

DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PROVA -REQUISITOS NÃO 

DEMONSTRADOS. - Considera-se nula a decisão desprovida de 

fundamentação, e não aquela concisa, mas que exteriorize a motivação do 

julgador - Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do 

devedor, a parte embargante deve requerer essa medida mediante a 

demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou 

do risco ao resultado útil do processo, e da garantia do juízo - Deve ser 

indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

se a parte embargante não garantiu o juízo, ainda que demonstrada a 

probabilidade do seu direito, uma vez que os requisitos previstos no art. 

919, § 1º, do novo CPC são cumulativos”. (TJ-MG - AI: 

10024160973616001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 28/05/0019, Data de Publicação: 03/06/2019); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, 

CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de 

embargos à execução fiscal, é imprescindível, para a atribuição do efeito 

suspensivo, o preenchimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). Hipótese em que não restaram preenchidos os requisitos para o 

desiderato almejado, considerando não ter se vislumbrado a segurança do 

juízo. Precedentes jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, 

Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 09/07/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS 

- AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO 

DO EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente. Observada a ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 

10024170040653001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 26/09/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/09/2017). De igual forma, não vislumbrada a relevância da 

fundamentação. A alegada inexistência da dívida não é elemento para 

suspender a execução. A própria parte embargante não nega a existência 

da dívida. Apenas argumenta não ser devedora da quantia apresentada 

pela parte exequente, em razão do alegado adimplemento, ainda que 

parcial. Questão que será analisada oportunamente. Logo, não há como 

ser acolhido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, 

nos termos do art. 919, § 1.º, do CPC. A parte embargante deve trazer 

elementos suficientes, que convença o juízo de que o seu direito está 

patenteado. Sem o que o efeito suspensivo não se consubstancia. O que 

ela deixou a desejar. Pode até ser que haja perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o que é intuitivo. Mas somente estes elementos 

não se revelam suficientes para o atendimento do ansiado efeito 

suspensivo. Logo, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, caput, do CPC, uma 

vez que não é o caso de se aplicar o disposto em seu § 1.º, ante a 

ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou caução, 

nesta ação, suficientes e idôneos. Isto posto, hei por bem: a) indeferir o 

pedido de efeito suspensivo da execução, processo n.º 

1005254-79.2018.8.11.0015, que deverá prosseguir regularmente; b) 

ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, 

inciso I, do CPC; Em seguida, conclusos, para sentença ou designação de 

audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do mesmo diploma instrumental. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005254-79.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: PEDRO 

PAULO SCHEEREN, AIRDES MARIA SCHEEREN, RAFAELA SCHEEREN 

EXECUTADO: GUSTAVO PAULO ZAMBIAZI, EDUARDO PAULO ZAMBIAZI, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS, MARCIA ANA ZAMBIAZI 

Vistos em correição. Prossiga a parte credora requerendo o que entender 

de direito, em 05 dias. Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte 

exequente, pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de sua extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do 

CPC. Transcorridos os mencionados prazos, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000481-20.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: GILSON CORREIA DA SILVA 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: 

CHEVROLET, MODELO: PRISMA LT 1.4 8V ECONOFLEX 4P, CHASSI: 

9BGRP69X0CG208634, PLACA: OAS 7750, ANO FAB./MOD.: 2011/2012 e 

COR: PRATA, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de 

inadimplemento de um financiamento no valor de R$ 31.680,00, mediante 

cédula de crédito bancário sob nº 650218775/391007394, com garantia de 

bens móveis, 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. Requereu ainda, a 

expedição de ofício ao Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e 

encargos incidentes sobre o bem e 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 encontra-se evidenciada por meio de protesto, 

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. 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 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 seus respectivos documentos, 

assim como os benefícios do art. 212 do CPC. Indefiro os demais pedidos 

como: 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. 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. Procedam-se as intimações de 

praxe diretamente a quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. 

Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012512-09.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: ROSE MARLISE 

BARBOSA FACCIN Vistos em correição. Pedido de parcelamento das 

custas processuais e taxa judiciária que Lotte Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., qualificada como empresa atuante no ramo imobiliário, 

sob alegação de não possuir condições financeiras suficientes para 

subsidiar o pagamento das custas processuais em parcela única. 

Oportunizada a comprovação de sua alegada hipossuficiência parcial pela 

decisão de Id. 26446226, simplesmente reiterou o pedido de parcelamento 

do preparo da causa ou o seu pagamento ao final da demanda no Id. 

26858120, restringindo-se a dizer que não possui condições de arcar com 

o preparo todo de uma vez, pois as “Construtoras reclamam de atraso de 

repasses de R$ 500.000.000 de 900 obras do minha casa minha vida”, o 
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que está gerando conflitos e prejuízos por não receberem os valores que 

lhes pertencem, a impossibilitar o pagamento em uma única parcela. É o 

sucinto relato. Decido. Embora a parte requerente tenha pleiteado o 

parcelamento das custas processuais, não aparenta ser hipossuficiente 

nos termos da Lei. A uma, visa execução de contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel na ordem de R$ 122.553,19. Valor expressivo. 

A duas, ostensivamente se trata de uma grande empresa no cenário 

imobiliário sinopense, sendo intuitivo negociar inúmeros outros contratos 

similares ou menores ou muito provavelmente de maiores valores. 

Empresa com estrutura sedial grandiosa, com fachada suntuosa, 

amplamente divulgada em redes sociais, podendo ser constatado por 

qualquer vivente desta Comarca, situada em endereço nobre da pujante 

cidade, onde dificilmente alguém efetivamente pobre conseguiria espaço 

para construir e gabar-se publicamente tamanho empreendimento. A 

empresa requerente não se enquadra nos requisitos de admissibilidade 

para a concessão da benesse pleiteada. Em que pese alegar falta de 

recursos financeiros, ainda neste ponto, não aparenta minimamente ser 

hipossuficiente, haja vista se tratar de pessoa jurídica, com o maior portal 

de imóveis do norte do Mato Grosso, conforme pode ser visto dos 

noticiários e divulgações da própria empresa na internet. Além disso, a 

três, a própria exequente sinaliza créditos a receber na elevada quantia 

de R$ 500.000.00, oriunda Caixa Econômica Federal. Claro que esta 

perspectiva não é sinal patente de dinheiro em caixa. Porém é indicativo 

consistente de que nem ao menos se assemelha a uma pessoa, física ou 

jurídica, financeiramente hipossuficiente. Portanto, não vislumbrada a 

necessidade de efetuar o pagamento das custas processuais de forma 

parcelada, tampouco ao final do processo como pedido alternativo. Isto 

posto, indefiro o parcelamento das custas judiciais e das despesas 

processuais, bem como o seu pagamento ao final do processo, ante as 

evidências de que a parte exequente não se enquadra no conceito jurídico 

de hipossuficiência, mesmo que momentaneamente, devendo preparar o 

feito em 15 dias. Caso não haja o preparo do feito no referido lapso, será 

cancelada sua distribuição e consequentemente extinto o processo sem 

alcance de mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial, a teor 

dos arts. 290, 320 e 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e 

IV, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

18 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007043-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO BARBOSA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007043-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CARLITO BARBOSA 

SOUSA Vistos em correição. Ação de Busca e Apreensão proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A., em face de Carlito Barbosa Sousa, 

ambos qualificados. Entre um ato e outro, oportunizado a parte autora 

prazo razoável para comprovar a constituição em mora do devedor, a 

requerer, por vezes, dilação do prazo concedido, enfim requereu a 

credora desistência da ação, conforme petição de Id. 26166161. Ainda, 

pugnou também a baixa de eventuais restrições judiciais impostas na base 

de dados do veículo, bem como o recolhimento de eventuais mandados 

expedidos. É o relatório. Julgo. Inicialmente, defiro a juntada da procuração 

de Id. 24583236. Estando cadastrada a nobre advogada Rosângela da 

Rosa Corrêa OAB/MT 163.08-A, a qual exclusivamente se deve direcionar 

as intimações de praxe, exclua-se os demais procuradores conforme 

expressamente requerido pela parte autora em petição de Id. 24583231. 

No mais, a desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte requerida, caso está tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. A parte requerida não foi 

citada, sequer foi analisada a liminar pretendida. O que elimina o entrave 

acima prenunciado. A desistência da ação demanda homologação judicial 

para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. 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, 

sequer foi analisado o pleito liminar. Se a parte fez alguma, compete a ela 

própria baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Como 

relatado, sequer foi analisado a liminar, apenas se oportunizou a emenda 

da inicial à parte credora em virtude da ausência de requisito essencial da 

ação de busca e apreensão, qual seja, a regular notificação constituindo o 

devedor em mora, sem o que esta não se consubstancia, devendo a 

prova instruir a inicial. Dessa forma, insubsistente o pedido da parte autora 

para proceder ao recolhimento de eventuais mandados expedidos, já que 

inexistente tal decisão determinando a sua expedição, motivo pelo qual, 

referido pleito deve ser indeferido. 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. Condeno a parte 

autora a pagar as 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 no 

prontuário do veículo no DETRAN, assim como o pedido de recolhimento de 

mandados expedidos, posto que insubsistente nesta senda judicial. 

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, 18 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007370-24.2019.8.11.0015

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:

INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1007370-24.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN CERTIDÃO 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) a 

manifestar-se quanto a certidão negativa de citação id. 21985683. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007393-67.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1007393-67.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ODAIR ALVES RODRIGUES POLO PASSIVO:REU: ITAU UNIBANCO S/A 

CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 22900748 é tempestiva e, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007398-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON ANGELO MOTA DO CARMO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1007398-89.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

MARLON ANGELO MOTA DO CARMO CERTIDÃO 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) a 

manifestar-se quanto a certidão negativa id. 22864298. Prazo: Quinze 

dias. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004572-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUINO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, retirar 

a Certidão para fins de Averbação da Penhora na secretaria na 2ª Vara 

Cível - Prazo quinze (15) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA SILVA GAZZIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001090-03.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, ante a inexistência de pedido de 

justiça gratuita, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001195-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001195-77.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, ante a inexistência de pedido de 

justiça gratuita, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007440-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO JUNIOR DEL BEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA HF LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1007440-41.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

EUGENIO JUNIOR DEL BEL POLO PASSIVO:REU: LOTEADORA HF LTDA 

CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 24025444 é tempestiva e, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007481-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA SALES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1007481-08.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ZULMIRA FERREIRA SALES DA SILVA POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 

24709892 é tempestiva e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) a impugná-la caso queira no prazo de quinze dias. 

Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001331-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE ANGIOLOGIA DE GOIANIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DE MOURA OAB - GO45715 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELVAIR SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001331-74.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 
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Aguarde-se o recolhimento das custas, bem como da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação (art. 388, p. 

único, da CNGCJ/MT). 2. Após, cumpra-se o(s) ato(s), conforme 

deprecado. 3. Cumprida a finalidade, devolva-se com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. 4. Em caso de não 

recolhimento das custas e/ou pagamento da diligência no prazo de 30 

(trinta) dias, fica autorizada a devolução da presente deprecata, nos 

termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001234-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001234-74.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA”, ajuizada por A. S. V., menor impúbere, representado 

por sua genitora, Dileia Kelle da Silva, em desfavor de UNIMED NORTE DO 

MATO GROSSO, alegando ser beneficiário do plano de saúde fornecido 

pela requerida, sob o nº 279002701095900, que foi por ele aderido em 

13/07/2016, tipo coparticipativo no percentual de 50% (cinquenta por 

cento), com mensalidade no importe de R$ 147,00 (cento e quarenta e 

sete reais). Discorre que foi diagnosticado com atraso de desenvolvimento 

neuropsicomotor, déficit cognitivo e atraso no desenvolvimento de fala e 

linguagem, transtorno de processamento sensorial e necessita de terapia 

de integração sensorial, fisioterapia, psicologia, psicopedagoga, 

equoterapia, hidroterapia e fonoaudiologia associados ao protocolo 

Pediasuit. Segue narrando, que chegou a iniciar seu tratamento de saúde 

através do protocolo Pediasuit, todavia, teve de interrompê-lo, uma vez 

que sua genitora não pôde arcar com os altos custos das coparticipações 

cobradas pela requerida, os quais superavam a renda mensal dela e 

ultrapassavam em 80% (oitenta) por cento o valor da mensalidade do 

plano. Assevera que “(...)as operadoras que oferecem tal modalidade de 

plano de saúde não explicam de forma adequada aos consumidores o 

alcance desta regra, as operadoras devem informar de forma clara, pois 

qualquer porcentual aplicado sobre o custo de tratamentos para pode 

significar uma verdadeira fortuna aos beneficiários.”. Desse modo, pugna 

pela concessão de tutela de urgência, a fim de que a requerida seja 

compelida (a) manter ativo seu plano de saúde e terapias dentro do 

protocolo Pediasuit, se abstendo de cancelar o aludido plano até o 

deslinde da demanda; (b) seja excluída a incidência da coparticipação das 

mensalidades vencidas e vincendas; (c) seja determinado o reembolso 

dos descontos de coparticipação já realizados no ano de 2019, no importe 

de R$ 3.788,00 (três mil setecentos e oitenta e oito reais). A inicial veio 

instruída com os documentos de ID 29159417/29163389. É o relatório. 

Fundamento e decido. 1. Primeiramente, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à requerente, pois se fazem presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§3º e 4º. 2. Consigno que procedi com a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 3. O 

artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando: a) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 3.1. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. Na espécie, a relação jurídica 

consolidada entre as partes é indene de dúvidas, de consumo, 

sujeitando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor e, também, 

aos ditames da Lei nº 9.656/98 que regulamenta os planos e seguros 

privados de assistência à saúde. 4.1. Nessa perspectiva, considerando 

que os contratos de plano de saúde são submetidos ao CDC, suas 

cláusulas devem ser pactuadas em consonância com os ditames 

estabelecidos pela legislação consumerista, de modo que atendam às 

formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno 

conhecimento ao consumidor do conteúdo constante do instrumento, para 

que se atalhe qualquer desequilíbrio entre os contraentes, principalmente 

em virtude da vulnerabilidade do consumidor. 5. Sobre o tema em debate, 

impende elucidar que a jurisprudência já admite o afastamento da 

cobrança do fator de moderação (coparticipação) quando o percentual 

cobrado pela operadora de plano de saúde venha a onerar 

desproporcionalmente o consumidor. 6. No entanto, no caso dos autos, 

constato que o requerente aderiu ao plano de saúde fornecido pela 

requerida, “(...) compreendendo o plano ambulatorial, hospitalar com 

obstetrícia co-participação”, através do qual, os atendimentos serão 

realizados mediante coparticipação de 50% do custo das consultas, 

exames e demais serviços, cuja limitação será de no máximo R$ 100,00 

por serviço realizado, consoante se vê da leitura da cláusula 31ª, 

parágrafo primeiro, item I, que se encontra destacada no aludido pacto (ID 

29160539 - Pág. 8). 6.1. Nessa senda, verifico que a modalidade de plano 

escolhida pelo requerente exige uma participação financeira de sua parte 

para com as despesas médicas suportadas pela operadora de plano de 

saúde contratada, logo, não se mostra razoável admitir, de plano, a 

pretensão autoral em permitir que a requerida arque integralmente com 

todos os gastos necessários para a continuidade do tratamento do autor, 

especialmente, porque não é possível denotar, a priori, a alegada 

desproporcionalidade ou eventual irregularidade contratual. 6.2. No ponto, 

é imperioso ressaltar que a questão em tela não discute a 

indispensabilidade/necessidade ou não da realização dos procedimentos 

médicos para tratamento da saúde do requerente, tampouco visa limitar 

seu acesso à saúde. 6.3. Todavia, é preciso lembrar que a empresa 

requerida se trata de ente de natureza privada, cuja obrigatoriedade da 

prestação de serviços não pode ser confundida com aqueles fornecidos 

pelo Estado, de modo que não há como afastar a contraprestação 

financeira pela utilização de seus serviços. 6.4. Nesse diapasão é o 

posicionamento jurisprudencial, confira-se: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DO “FATOR 

MODERADOR” - PLANO DE SAÚDE – USUÁRIO PORTADOR DE 

PATOLOGIA RENAL - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - POSSIBILIDADE 

- AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - RECURSO 

DESPROVIDO. A cobrança do fator moderador (coparticipação) não é 

ilegal, posto que esta prevista no art. 16, VIII da Lei nº 9.656/98, ou seja, 

na contratação de um plano de saúde na modalidade coparticipação, o 

usuário terá que pagar um percentual sobre a utilização dos serviços de 

assistência médica, desde que esse percentual não extrapole o limite da 

proporcionalidade, sob pena de configurar onerosidade excessiva a uma 

das partes e desequilíbrio contratual. (AI 142337/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)”. (TJ-MT - AI: 

01423377320168110000 142337/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2017, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2017) EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - 

PREVISÃO DE COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR - NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - 

DECISÃO REFORMADA. - A tutela de urgência somente poderá ser 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Além 

dos requisitos supracitados, a tutela somente poderá ser concedida 

quando não houver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme art. 300, § 3º, do NCPC - Ausentes tais requisitos, em especial a 

probabilidade do direito invocado, deve ser mantida reformada a decisão 

agravada.”. (TJ-MG - AI: 10000180093072001 MG, Relator: Sérgio André 

da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 

11/04/2018) 7. Destarte, embora não se olvide da delicada situação 

financeira aparentemente apresentada pela genitora do requerente, se faz 
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necessária a observância ao princípio do pacta sunt servanda, razão pela 

qual, entendo prudente que seja mantida a relação contratual entre as 

partes, nos limites dispostos no contrato objurgado. 7.1. Assim sendo, 

ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência. 

8. Por conseguinte, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 9. Cite-se e intime-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 10. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 11. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 12. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos 

termos do artigo 178, II, do CPC. 13. Por arremate, determino a intimação do 

requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com a juntada do contrato de plano de saúde firmado entre 

as partes na posição correta para leitura (vertical), nos termos do artigo 

32, §2º, da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, sob pena de extinção do feito. 

14. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013632-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGONESE & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013632-87.2019.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE 

FIDELIDADE C/C INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE 

TUTELA”, ajuizada por ANGONESE & CIA LTDA em face de TELEFONICA 

BRASIL S/A, na qual pugna, em sede de tutela de urgência, seja 

determinada a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. No ponto, alega que, nos entre os anos de 2015 e 2016, contratou 

serviços de telefonia fixa e móvel com a requerida, todavia, diante da falha 

e má qualidade na prestação de serviços, optou pela 

migração/portabilidade de suas linhas para outra operadora de telefonia. 

Assevera que, após efetuada a portabilidade das linhas, a requerida 

efetuou a cobrança indevida de multa por quebra de fidelização, no 

importe de R$ 11.203,20 (onze mil duzentos e três reais e vinte centavos). 

A inicial veio instruída com os documentos de ID25572841/25572885. Em 

ID 25866466, foi determinada a complementação da exordial, sobrevindo 

manifestação da requerente em ID 27175549/27176057. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, recebo a 

complementação da inicial de ID 27175549/27176057. 2. O artigo 300 do 

CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 3. Analisando com acuidade as alegações iniciais e o 

conjunto probatório dos autos, denoto que perfaz demonstrada a 

probabilidade do direito alegado, haja vista que os documentos acostados 

em ID 25572854/25572866 (contratos firmados com a requerida) e o termo 

de contratação dos serviços de telefonia da operadora Claro (ID 

27176057), evidenciam que a solicitação da portabilidade dos serviços 

telefônicos ocorreu após o decurso dos prazos de fidelização indicados 

nos aludidos documentos. 3.1. Por sua vez, os documentos de ID 

25572882 e 25572885, comprovam a cobrança do valor de R$ 11.203,20 

(onze mil duzentos e três reais e vinte centavos) e a negativação dos 

dados da requerente, respectivamente. 3.2. Destarte, o perigo de dano 

perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar que em 

casos desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao 

crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderão causar na honra da pessoa. 4. Ademais, ressalto que ao 

caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de 

irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO liminarmente a tutela de 

urgência, para determinar que a parte requerida proceda com a exclusão 

dos dados da requerente dos órgãos de proteção ao crédito referente ao 

débito em discussão ID 25572885 - Pág. 2, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do 

presente decisum, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais). 6. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 7. Cite-se e intime-se a requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 8. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006224-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006224-45.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA ingressou com a presente 

ação de RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE REGISTRO CIVIL, em que 

pretende a alteração de sua certidão de casamento, haja vista ação de 

adoção de maior “post mortem que fora julgada procedente pelo juízo da 

Comarca de Fernandópolis-SP. Aduz que com a procedência da referida 

ação, seu registro de nascimento foi alterado, passando a constar como 

genitores o Sr. Avelino de Oliveira e Sra. Patrocínia Maria de Oliveira, bem 

como passou a constar como avós paternos o Sr. José Galdino de Oliveira 

e Sra. Ana Candida de Jesus, e avós maternos Sr. José Simão da Silva e 

Sra. Leopoldina Cândida de Jesus, entretanto, pouco tempo antes da 

alteração, contraiu matrimônio e os dados constantes em sua certidão de 

casamento encontram-se desatualizados. Desta forma, pugna pela 

retificação de sua certidão de casamento. Requereu, em sede de tutela de 

urgência, o provimento da retificação, pois sua esposa encontra-se 

grávida e para não ter que ser ajuizada eventual retificação do registro do 

menor, requer desde já a respectiva alteração. A inicial veio acompanhada 

de instrumento procuratório, digitalização dos documentos pessoais, 
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comprovante de endereço, certidão de casamento, certidão de nascimento 

em conformidade com a sentença de adoção, bem como fotocópia dos 

autos do processo de adoção, inclusive da sentença (ID. 

19616479/20067869). O Juízo da Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca declinou da competência (ID. 19669862). O 

autor juntou Declaração de Nascido Vivo de seu filho e reiterou o pedido 

de tutela de urgência (ID. 21439207/22003473). Recebida a inicial, foram 

deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, bem como determinada a 

abertura de vista dos autos ao Ministério Público (ID. 22380586), o qual se 

manifestou pela procedência do pedido inicial, com a retificação do 

assento de casamento do requerente (ID. 22405922). O autor juntou aos 

autos certidão de nascimento de seu filho e reiterou o pedido exordial (ID. 

22809750/22809773). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a 

conhecer diretamente o pedido, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de 

Processo Civil por ser desnecessária maior dilação probatória, uma vez 

que a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa. Por 

não haver questões processuais pendentes, passo à análise do mérito. 

Como é consabido, o registro civil é o documento necessário à prática dos 

mais diversos atos da vida civil e deve refletir de forma fiel a veracidade 

das informações para que venha a fazer jus à fé pública que lhe é 

inerente. Nos termos do artigo 109 da Lei de Registro Público (Lei n. 

6.015/73), “quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório.” No caso em exame, foram 

comprovados dados suficientes para se proceder com a retificação do 

registro de casamento do autor, uma vez que demonstrada existência de 

pronunciamento judicial proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca 

de Fernandópolis/SP, deferindo o pedido de adoção formulado por Carlos 

Antônio do Nascimento, consignando-se em seu assento de nascimento o 

nome Avelino de Oliveira como pai e Patrocínia Maria de Oliveira como 

mãe, bem como dos avós paternos e maternos, quais sejam, avô paterno, 

José Galdino de Oliveira e avó paterna Ana Cândida de Jesus e avós 

maternos e pais desta, quais sejam, avô materno José Simão da Silva e 

avó materna Leopoldina Cândida de Jesus, passando o autor a utilizar o 

nome de Carlos Antonio do Nascimento Oliveira (ID. 19616970). Assim, a 

correção para retificação dos seus dados é questão plenamente admitida 

na doutrina e jurisprudência, por revelar-se verdadeiro direito subjetivo do 

cidadão, de modo que procedência do pedido autoral é medida que se 

impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 109 da Lei 6.015/73, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de 

determinar a retificação do assento de casamento de Carlos Antonio do 

Nascimento, lavrado sob Matrícula 063719 01 55 2018 2 00021 103 

0007281 76, do Cartório de Registro Civil de Juína/MT (ID. 19616674), 

passando a constar Carlos Antonio do Nascimento Oliveira, filho de 

Avelino de Oliveira e Patrocínia Maria de Oliveira, em conformidade com a 

certidão de nascimento acostada em ID. 20067869, permanecendo 

inalterados os demais dados. Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, vez que a parte 

autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem condenação 

em honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de retificação ao cartório 

competente e, em seguida arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais. Sinop/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004914-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOMINGOS TRENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOICENTURY DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARES LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SANDRO LEE DA SILVA BENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004914-38.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por EDMILSON DOMINGOS 

TRENTO em face de SANDRO LEE DA SILVA BENTO e VOICENTURY 

DESENVOLVIMENTO E VENDA DE SOFTWARES LTDA. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Foi determinada a emenda da inicial em ID 

15542426, tendo o requerente quedado-se inerte, conforme certificado em 

ID 16502994. Em ID 21448307, foi indeferido o benefício da gratuidade de 

justiça ao requerente, tendo ele deixado transcorrer in albis o prazo 

concedido para comprovação do recolhimento de custas judiciais e taxa 

judiciária (ID 28762207). É O BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de 

seu advogado constituído, a proceder a emenda da inicial, no entanto, não 

o fez. Nesse contexto, o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe: 

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” Destarte, o cancelamento da 

distribuição do presente processo é providência que se impõe. A respeito 

da questão, a jurisprudência é a seguinte: Ação de cobrança - Seguro 

obrigatório - DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do não recolhimento 

das custas processuais - Preclusão a respeito da discussão acerca da 

concessão da justiça gratuita - Recurso não provido, com determinação 

de cancelamento da distr ibuição do processo. (TJ-SP 

10071662820168260189 SP 1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia 

Rocha, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2018). Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios. P.R.I.C. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Sinop/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004068-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004068-55.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

MARIA DE FÁTIMA LOPES FERREIRA ingressou com a presente ação de 

RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE CASAMENTO, alegando, em síntese, que 

contraiu matrimônio em 19.06.1987, no Cartório do 2ª Ofício de Colíder/MT, 

sob matrícula nº. 146910 01 55 1987 2 00009 069 0002039 94. No entanto, 

referido assento foi confeccionado constando erro material na grafia do 

prenome e sobrenome de seus genitores, uma vez que constou Jacira de 

Almeida dos Santos e Osmar Lopes dos Santos, ao invés do correto, qual 

seja, Maria Jacira dos Santos e Osmar Lopes Santos. Diante disso, a 

certidão de casamento, assim como os demais documentos pessoais da 

Autora foram feitos constando a grafia incorreta do nome e sobrenome 

dos genitores. Assim, pugna pela retificação do assento de casamento 

para que conste a grafia correta, passando a constar como seus 

genitores: Maria Jacira dos Santos e Osmar Lopes Santos. A inicial veio 

acompanhada de documentos (ID. 5812691/5813139). Recebida a inicial, 

foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, bem como 

determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público (ID. 

7929008), o qual pugnou pela citação de terceiros interessados (ID. 

8219157). Efetivada a citação editalícia de eventuais interessados (ID. 

12090980/13909121 e 18538780), foi certificado o decurso do prazo sem 

manifestação nos autos (ID. 20956608). O Ministério Público manifestou-se 

pela procedência do pedido (ID. 22442027). A parte autora requereu o 

julgamento do feito (ID. 25652101). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Passo a conhecer diretamente o pedido, nos termos do art. 355, 

inc. I, do Código de Processo Civil por ser desnecessária maior dilação 

probatória, uma vez que a prova documental se revela suficiente ao 

deslinde da causa. Por não haver questões processuais pendentes, 

passo à análise do mérito. Como é consabido, o registro civil é o 

documento necessário à prática dos mais diversos atos da vida civil e 
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deve refletir de forma fiel a veracidade das informações para que venha a 

fazer jus à fé pública que lhe é inerente. Nos termos do artigo 109 da Lei 

de Registro Público (Lei n. 6.015/73), “quem pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” Assim, 

verificado o erro no assento de casamento, impõe-se sua correção 

através do procedimento de retificação, para que fique de acordo com a 

verdade real, tendo em vista que o registro público deve refletir a realidade 

dos fatos. No caso dos autos, por oportunidade da lavratura do assento 

de casamento da requerente, por razão desconhecida, constou erro de 

grafia no nome e sobrenome de seus genitores, o que, de fato, prejudica 

sua identificação familiar, que é a expressão mais característica da 

personalidade. De fato, o erro de grafia na certidão de casamento restou 

evidenciado no caso, uma vez que em seu assento de casamento consta 

o nome e sobrenome da genitora como Jacira de Almeida dos Santos e o 

do genitor como Osmar Lopes dos Santos, entretanto, conforme comprova 

a certidão de casamento acostada nos autos, a forma correta é Maria 

Jacira dos Santos e Osmar Lopes Santos (ID. 5813139). Logo, 

demonstrado o erro de grafia na certidão de casamento, possível a 

retificação do registro, notadamente se a retificação pretendida não causa 

prejuízo a terceiros ou à segurança pública. Insta consignar, ainda, que 

citados por edital, não houve impugnação de eventuais interessados. Ante 

o exposto, com fundamento no artigo 109 da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de determinar a 

retificação do assento de casamento da parte autora, lavrada no Cartório 

do 2º Ofício de Colíder/MT, matrícula n. 146910 01 55 1987 2 00009 069 

0002039 94, devendo constar a filiação correta de Maria de Fátima Lopes 

dos Santos, qual seja: Maria Jacira dos Santos e Osmar Lopes Santos, 

permanecendo inalterados os demais dados. Por conseguinte, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, vez que a 

parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de retificação 

ao cartório competente e, em seguida arquivem-se os autos, observando 

as formalidades legais. Sinop/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009645-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

CIRO JOSE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AULUS FERNANDO ZUSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

JODSON ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS OAB - MT23720/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009645-14.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por SHOPMAR COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., representado por Ciro José Soares, em 

face de AULUS FERNANDO ZUSE, qualificados nos autos, alegando ser 

credora da parte ré na quantia de R$1.682,60 (mil e seiscentos e oitenta e 

dois reais e sessenta centavos), representada por dois pedidos de venda, 

vencidos em 26 de setembro de 2012, proveniente da venda de matérias 

para fabricação de móveis. Afirma que a quantia atualizada da dívida 

perfaz o montante de R$ 5.243,92 (cinco mil e duzentos e quarenta e três 

reais e noventa e dois centavos). A inicial veio acompanhada dos 

documentos pertinentes (ID. 9414489/9444056). Recebida a inicial, foi 

determinada a citação da parte ré para pagamento (ID. 10731812). Após a 

efetivação do ato citatório (ID. 11463610), a parte ré opôs Embargos 

Monitórios, alegando que se envolveu em um acidente que o deixou 

incapacitado para trabalhar temporariamente e não dispôs de fundos 

suficientes para quitar as obrigações no seu vencimento e buscou 

negociar o débito administrativamente, entretanto, não obteve êxito em 

razão da cobrança abusiva de juros. Assevera que a parte autora está 

cobrando indevidamente juros remuneratórios cumulados com juros 

moratórios, bem como que os juros moratórios somente são exigíveis a 

partir da citação válida e a correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação. Afirma que o valor real do débito perfaz a quantia de R$ 1.716,85 

(mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) e que os 

cálculos juntados pela parte autora estão em desacordo com a legislação. 

Requer, assim, o reconhecimento da inadequação dos cálculos e excesso 

do valor pleiteado, readequando-se o saldo devedor para R$ 1.716,85 (mil 

setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) (ID. 11789641). 

Juntou documentos (ID. 11789643/11793086). A parte autora não se 

manifestou acerca dos embargos monitórios (ID. 14625555). Instadas 

acerca da produção de provas (ID. 15620114), as partes se quedaram 

inertes (ID. 16514743). Posteriormente, a parte ré pugnou pelo julgamento 

antecipado (ID. 17801203). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte ré, uma vez 

que, em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, não foram encontrados bens ou valores capazes de elidir a 

alegada hipossuficiência da parte. Inicialmente, impende consignar que o 

feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 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 se revela 

suficiente ao deslinde da causa. Não havendo questões processuais 

pendentes, passo ao mérito. Inicialmente, verifico se tratar de ação 

monitória que, em consonância com o artigo 700 do Código de Processo 

Civil, “pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: pagamento de quantia em dinheiro (I); a entrega de coisa fungível 

ou infungível ou de bem móvel ou imóvel (II) e; o adimplemento de 

obrigação de fazer ou de não fazer (III)”. Com relação ao que se constitui 

em prova escrita hábil ao manejo da monitória, o doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, “in” Código de Processo Civil Anotado, 21ª ed. ver. e 

atual., Editora Forense, 2018, p. 799, cita os seguintes julgados: “A prova 

escrita consiste em documento, que embora não prove, diretamente o fato 

constitutivo do direito, possibilite ao juiz presumir a existência desse direito 

alegado” (STJ, 1ª T., REsp 735.351, Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 

23.08.2007, p. 210). “A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude 

o art. 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, 

ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um 

representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, 

efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 

Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que 

o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo 

ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio 

credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja 

o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.” (STJ-4ª T., 

REsp 925.584, Min. Luis Felipe, j. 09.10.12, DJ 07.11.12).” Ademais, o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prova 

hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da 

obrigação, por meio de documento escrito, de forma suficiente que permita 

o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor, o que ocorre no 

caso. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 

POSSIBILIDADE. DÉBITO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. 

AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Recurso 

especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de 

Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. 

Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre 

convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua 

convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando 

para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o 

convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal 

valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Não há cerceamento de 

defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, 

revolve a causa sem a produção da prova oral requerida pela parte em 

virtude da suficiência dos documentos dos autos. 4. A prova hábil a 

instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação 

através de documento escrito e suficiente que permita o juízo de 
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probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 5. Rever o 

entendimento do tribunal de origem, para aferir que os documentos 

juntados aos autos são suficientes para a instrução da ação monitória, 

demandaria a incursão nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, o 

que é inviável em recurso especial diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. 

(...). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1188742/SP, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018, p. 30/04/2018). 

No caso dos autos, a monitória veio aparelhada com nota/pedido de 

venda, com assinatura de recebimento das mercadorias pelo réu, o que 

basta para sustentar a cobrança via ação monitória, uma vez que não há 

comprovação de exceções pessoais aptas a livrar o emitente do dever de 

pagamento. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. Ação Monitória. Sentença de 

improcedência. Apelo do autor. Pedido de venda e recibo de entrega das 

mercadorias. Documentos apresentados que comprovam o negócio 

firmado comercialmente. Fatos corriqueiros no comércio. Inteligência dos 

artigos 112 e 113 do CC. A prova hábil a instruir a ação monitória deve 

demonstrar a existência da obrigação, por meio de documento escrito, de 

forma suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado 

pelo autor, o que ocorre na hipótese. Entendimento do STJ. DADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. Honorários advocatícios fixados em 12% 

sobre o valor da condenação. (TJRJ - APL: 00018073320178190203, Rel. 

Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, j. 26.11.2019). Ademais, conforme tese deduzida nos 

embargos, a parte ré confessa o inadimplemento, afirmando que não pode 

cumprir com a obrigação em razão de ter se envolvido em um acidente que 

o deixou incapacitado para trabalhar temporariamente, não podendo quitar 

as obrigações no seu vencimento. Dessa forma, estando a ação monitória 

devidamente instruída com documentos que demonstram a existência do 

débito exigido, incumbia à parte ré a demonstração de fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito da autora, o que não o fez. Outrossim, 

em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora 

e a correção monetária incidem do vencimento (art. 397, do CC): “Art. 397. 

O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui 

de pleno direito em mora o devedor.” Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS 

FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DA ENTREGA DE 

MERCADORIAS - ADMISSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO 

DAS MERCADORIAS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS 

INCIDENTES NO DÉBITO - TERMO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PEDIDO 

DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA -INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. 1- Não se cogita de violação ao princípio da dialeticidade recursal 

quando as razões da apelação mostram-se direcionadas aos 

fundamentos da decisão recorrida e espelham nítida pretensão de 

reforma. 2- Nota fiscal de venda de mercadoria acompanhada do 

correspondente comprovante de entrega assinado pelo devedor constitui 

documento hábil para manejo da ação monitória à luz do artigo 700 do 

CPC/2015. 3- Comprovada a efetiva entrega de mercadorias constantes 

de notas fiscais de compra e venda e não realizados os correlatos 

pagamentos pelo comprador, impõe-se a constituição de título executivo 

judicial em favor da parte autora da ação monitória. 4- Tratando-se de 

dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação 

será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção 

monetária, haja vista que se trata de mora ex re. 5- (...). 6- As 

contrarrazões de apelação não constituem via adequada para se formular 

pedido de reforma da sentença. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.042328-5/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 12ª 

CÂMARA CÍVEL, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019). Por outro lado, conforme 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se pode 

cobrar juros remuneratórios cumulados com juros moratórios quando 

ausente pactuação nesse sentido. Acerca do tema, eis o posicionamento 

jurisprudencial: AÇÃO MONITÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO 

DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - 

EXIGIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS – 

CUMULAÇÃO. A perda da eficácia como título executivo não retira do 

credor o direito de exigir o pagamento do débito, em sua integralidade, por 

meio de processo de conhecimento, tais como a ação monitória ou a ação 

de cobrança, não havendo falar em inexigibilidade dos encargos 

pactuados. Conforme entendimento consolidado do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, não se pode cobrar juros remuneratórios cumulados 

com juros moratórios, se não houver previsão contratual a esse respeito. 

"Os juros legais moratórios são previstos de maneira ampla pelo Código 

Civil, aplicáveis como punição pelo inadimplemento de qualquer obrigação, 

ao passo que os juros remuneratórios pactuados entre as partes 

representam o rendimento do capital".(v.v.). (TJMG - Apelação Cível 

1.0026.12.005219-1/001, Rel. Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, j. 19/09/2013, p. 27/09/2013). Assim, a atualização do 

cálculo da dívida deve ser efetuada nos termos da fundamentação supra. 

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos monitórios, apenas para 

afastar os juros compensatórios e, por conseguinte, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar constituído de 

pleno direito o título executivo judicial (art. 702, §8º, do CPC), condenando 

a parte ré Aulus Fernando Zuse ao pagamento de R$ 1.682,60 (mil e 

seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), monetariamente 

corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos com incidência a partir do vencimento, até a data do 

seu efetivo pagamento. Considerando que a parte autora decaiu de parte 

mínima do pedido, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, condeno a parte ré, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista 

que a parte ré é beneficiária da gratuidade, a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 18 de fevereiro 

de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011176-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BIAZAO BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS ROBERTO PELIZON (REU)

 

Intimar o advogado do exequente para que indique o novo endereço do 

devedor no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento, conforme 

despacho de ID 28969532.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002573-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

retorno da carta precatória sem o devido cumprimento conforme ID 

29363976.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008185-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARTONAGEM CIDADE VERDE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BRAGA OAB - PR41734 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor que conforme petição de ID 28585165 o 

leiloeiro oficial designou os dias 8/4/2020 às 13 horas e 8/4/2020, às 15 

horas respectivamente para o leilão dos bens penhorados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008185-55.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CARTONAGEM CIDADE VERDE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BRAGA OAB - PR41734 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado e requerido que conforme petição de ID 28585165 o 

leiloeiro oficial designou os dias 8/4/2020 às 13 horas e 8/4/2020, às 15 

horas respectivamente para o leilão dos bens penhorados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013049-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDY FELIX MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MARCOS CESAR PISSINATTI GUERRA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autora de que fora designado o dia 19/8/2020, às 

13 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013049-05.2019.8.11.0015 REQUERENTE: FREDY FELIX MACEDO 

REQUERIDO: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, MARCOS CESAR 

PISSINATTI GUERRA Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

27808913 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 19 de 

agosto 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: 1015411-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 19/8/2020, 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. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015411-77.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARCILEIDE MESSIAS ALVES 

DOS ANJOS RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 27813411 designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 19 de agosto 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015554-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 19/8/2020, às 16 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015554-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO MACHADO RÉU: 

BANCO FINASA BMC S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 27814086 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 19 de agosto de 2020, às 16:00hs, 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: 1015486-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (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 do autor de que fora designado o dia 19/8/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015486-19.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SEBASTIAO BARBOSA DOS 

SANTOS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 27814086 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 19 de agosto 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014493-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROCKENBACH OAB - 531.232.981-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 6/5/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014493-73.2019.8.11.0015 REQUERENTE: CARLOS ROCKENBACH 

GOMES REPRESENTANTE: ROSANGELA ROCKENBACH REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID- 26390628 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 06 

de maio 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-94 DESPEJO

Processo Número: 1012964-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA ROSSATO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE APARECIDA WERNER HIGA (REU)

 

Intimar o advogado da autora para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto a 

certidão da oficiala de justiça de ID 27559596.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015492-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 19/8/2020, às 17 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015492-26.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SEBASTIAO BARBOSA DOS 

SANTOS RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27814804 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de agosto de 2020, às 17:00hs, 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: 1014964-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 17/6/2020, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014964-89.2019.8.11.0015 AUTOR(A): TEREZINHA DA PARECIDA DA 

ROSA DE JESUS RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 27642118 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 17 de Junho de 2020, às 17:00hs, 

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: 1014383-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 20/5/2020, às 

13 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014383-74.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ARNALDO FERREIRA RÉU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 27638888 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 20 de maio 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: 1015253-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES 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 27/5/2020, às 

13:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015253-22.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA ALVES DA SILVA RÉU: 

BANCO FINASA BMC S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 27642108 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 27 de maio de 2020, às 13:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015267-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido de que fora designado o dia 12/8/2020, 

às 14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado do representante legal do seu constituinte. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1015267-06.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FAUSTINO 

VENTURA DOS SANTOS RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 27641311 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 12 de agosto de 2020, às 14:30hs, 

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: 1015267-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 12/8/2020, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015267-06.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FAUSTINO VENTURA DOS 

SANTOS RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27641311 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 12 de agosto de 2020, às 14:30hs, 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).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012095-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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GILBERTO BORGES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON SAIS MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEBERSON TAVARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GEOVANO SALVADOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012095-56.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: GILBERTO BORGES DE MATOS REQUERIDO: EMERSON 

SAIS MACHADO Vistos etc. 1. Por petição de ID. 28743743, o autor 

informou a desistência da oitiva das testemunhas deprecadas. 2. Deste 

modo, cancelo a audiência designada para o dia 19/02/2020 às 14:00, e 

consequentemente, determino a devolução da presente missiva ao juízo 

de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014523-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (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 do autor de que fora designado o dia 12/8/2020, às 14 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014523-11.2019.8.11.0015 AUTOR(A): GENIVALDO NICODEMOS DA 

SILVA RÉU: BANCO PAN Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 27640159 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 12 de agosto de 2020, às 14:00hs, 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: 1015328-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES 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 12/8/2020, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015328-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): CHIRLEI MENDES DA SILVA RÉU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27492460 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 12 de agosto de 2020, às 16:00hs, 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: 1015494-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 12/8/2020, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015494-93.2019.8.11.0015 AUTOR(A): BERTULINA AMANCIA 

KRUCZKIEWICZ RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 27818799 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 12 de agosto de 2020, às 17:00hs, 

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: 1015463-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALENCAR DA COSTA (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 12/8/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015463-73.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA JOSE ALENCAR DA 

COSTA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 27814813 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 12 de agosto 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: 1015413-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 12/8/2020, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015413-47.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARCILEIDE MESSIAS ALVES 

DOS ANJOS RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 27812890 designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 12 de agosto de 2020, às 

15:00hs, 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: 1015394-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)
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Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 19/8/2020, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015394-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARCILEIDE MESSIAS ALVES 

DOS ANJOS RÉU: BANCO SAFRA S-A Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27893412 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de agosto de 2020, às 14:30hs, 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: 1000021-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIDIA ALVES DA CRUZ (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 19/8/2020, às 

14 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000021-33.2020.8.11.0015 AUTOR(A): LENIDIA ALVES DA CRUZ RÉU: 

BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

27821651 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 19 de 

agosto de 2020, às 14:00hs, 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: 1003154-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINEIA SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora que o Ofício n. 045/2020 da Politec, informa 

que o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 6 de 

abril de 2020, às 15 horas, na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC 

-Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor 

Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e hora, obrigatoriamente 

levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência 

da época do acidente; Relatório do médico assistente da época do 

acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e 

tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da época do 

acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer atual (até 

três meses), detalhado, do médico assistente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003154-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINEIA SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da requerida que o Ofício n. 045/2020 da Politec, 

informa que o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 

6 de abril de 2020, às 15 horas, na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC 

-Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor 

Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e hora, obrigatoriamente 

levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência 

da época do acidente; Relatório do médico assistente da época do 

acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e 

tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da época do 

acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer atual (até 

três meses), detalhado, do médico assistente.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009971-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1009971-03.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007906-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LEONEL DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO PAVANI (REU)

 

Processo PJE 1007906-35.2019.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente redesigno a audiência de conciliação para o dia 18/06/2020, às 

14:30 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, no Fórum local 

de Sinop-MT (sala 40), devendo a requerida ser citada no seguinte 

endereço: AVENIDA CUIABÁ 73. MÓDULO 5, JUÍNA-MT CEP 78320-000. 

Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003290-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BRASILINA MOREIRA (REQUERENTE)

LUZIA MOREIRA BORTOLACE LUCENTE (REQUERENTE)

VALENTINA MOREIRA BORTOLASSE LEMES (REQUERENTE)

MARIANA MOREIRA BORTOLACE (REQUERENTE)

MARA LUCIA CARDOSO (REQUERENTE)

JOSE MOREIRA BORTOLACI (REQUERENTE)

JORGE MOREIRA BORTOLACI (REQUERENTE)

ANA MOREIRA BORTOLACE BARROSO (REQUERENTE)

HENRIQUE BORTOLACE NETO (REQUERENTE)

ALMIR JOSE CARDOSO (REQUERENTE)

JOAQUIM MOREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

ANTONIO TEIXEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

JOAO MOREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

JOSE DE ARIMATHEA MOREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

LUIZA MOREIRA BORTOLACI (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

JOSE BORGES SOBRINHO (REQUERENTE)

AGOSTINHO MOREIRA BORTOLACE (REQUERENTE)

ADEMIR JOAO FERREIRA (REQUERENTE)

HELONEIDE BRASILINA DE BRITO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARBOSA MAIA OAB - SP297653 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIASUZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

NARITA DANIELE MOREIRA (REQUERIDO)

JOAQUIM MARCELINO MOREIRA (REQUERIDO)

TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ (REQUERIDO)

ITAGIBA JORGE MOREIRA (REQUERIDO)

 

Processo PJE 1003290-17.2019.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que o advogado do autor manifestasse nos presentes 

autos. Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, 

para, em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000438-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE OLIVEIRA BELILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo PJE 1000438-20.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000920-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEIXEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1000920-02.2018.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010914-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI LURDES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO(A))

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo PJE 1010914-20.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010207-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARISTON DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1010207-23.2017.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que o(a/s) executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento 

do débito, bem como sem que apresentassem impugnação, embora 

devidamente intimado, por seu Advogado, da decisão (ID 24741661). Nos 

termos da legislação vigente INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 

(cinco) dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como, para, querendo, 

indicar bens passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008051-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURY TESTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1008051-91.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007263-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACI AUGUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1007263-77.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013407-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO TEIXEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1013407-67.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 
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Oliveira (gestora judiciária)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013856-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. O. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MARCINIO LOPES JUNIOR - VARIEDADES - ME (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Faculto ao representante do autor a juntada do comprovante de 

rendimentos mensais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento 

da gratuidade.

Intimação 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)

 

PROCESSO PJE 1001236-44.2020.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para 

o cumprimento do Mandado no ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 18 de 

fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010227-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010227-43.2019.8.11.0015 Defiro o pedido 

de Id. 29293763. Redesigno a audiência para o dia 17/03/2020, às 

14h00min, devendo as partes providenciarem a intimação de suas 

testemunhas. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a nova data da 

audiência. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do 

juízo. Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 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). A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). tf

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001045-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO GRIEBLER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1001045-96.2020.8.11.0015 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001435-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OLEGARIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001435-66.2020.8.11.0015. 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 
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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: 1001432-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OLEGARIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001432-14.2020.8.11.0015. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006668-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BOURBON DE SAO PAULO HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NASTASSIA LYRA IURK DA SILVA OAB - PR64683 (ADVOGADO(A))

GILSON JOAO GOULART JUNIOR OAB - PR36950 (ADVOGADO(A))

FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO OAB - PR35025 (ADVOGADO(A))

MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA OAB - PR32679 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Ante a petição e documentos juntados no id 29031007, manifeste-se o 

exequente, em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010227-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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: "Autos nº 

1010227-43.2019.8.11.0015 - Defiro o pedido de Id. 29293763. Redesigno 

a audiência para o dia 17/03/2020, às 14h00min, devendo as partes 

providenciarem a intimação de suas testemunhas. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando a nova data da audiência. Cabe ao advogado 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local 

da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Cumpre salientar que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado 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). A inércia 

do advogado no que concerne à intimação das testemunhas importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC)."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000855-36.2020.8.11.0015

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:

JAIME GILBERTO REDMANN (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1000855-36.2020.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias recolher as custas processuais e diligência 

do Oficial de Justiça, sob pena de cancelamento da distribuição. Sinop-MT, 

18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003458-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE VASCONCELOS SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentado foi protocolada no prazo 

de lei. Assim, procedi a INTIMAÇÃO do (a) advogado(a) da parte autora 

para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003458-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE VASCONCELOS SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1003458-24.2016.811.0015 Certifico e dou fé que o recurso 
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de apelação foi interposto no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO o AUTOR para em quinze dias apresentar contrarrazões. 

Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006347-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CEZAR LEDUR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA OAB - MT6752/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DAL AGNOL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO MARTINS OAB - RS79401 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO NECKEL DE OLIVEIRA OAB - RS89310 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a audiência designada nos autos não se realizará, 

ante a suspensão dos trabalhos dos conciliadores do CEJUSC, conforme 

Of. 088/2017/CEJUSC, arquivado na Secretaria. Assim, a audiência fica 

redesignada para o dia 28/2/2018, às 13:40 horas e será realizada pela 

Magistrada, na sala de audiência do Juízo. Sinop-MT, 11 de outubro de 

2017 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006347-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CEZAR LEDUR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA OAB - MT6752/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DAL AGNOL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO MARTINS OAB - RS79401 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO NECKEL DE OLIVEIRA OAB - RS89310 (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1006347-14.2017.811.0015 Certifico e dou fé que o recurso 

de apelação foi interposto no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO o AUTOR para em quinze dias apresentar contrarrazões. 

Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005706-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO HIROYUKI UEDA (EXECUTADO)

MARIO UEDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1005706-26.2017.811.0015 Certifico e dou fé que o recurso 

de apelação foi interposto no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO o EXEQUENTE para em quinze dias apresentar 

contrarrazões. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006879-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MENDES CORREA (REU)

ANA GERTRUDES MENDES CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1006879-85.2017.811.0015 Certifico e dou fé que o recurso 

de apelação foi interposto no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO a AUTORA para em quinze dias apresentar contrarrazões. 

Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

 

Processo: 1000447-16.2018.8.11.0015. INTIMAÇÃO do AUTOR da decisão 

que segue abaixo transcrita: "Verifico que os embargos de declaração 

não merecem acolhida, haja vista que a sentença se pronunciou sobre a 

revogação da liminar e consequente restituição do bem, consequencias 

estas advindas da desistencia da ação. Assim, se o banco já restituiu o 

veículo , não há providencia a ser tomada nesse sentido, o que não 

autoriza a modificação da sentença a este respeito. Assim, aguarde-se o 

transito em julgado e arquivem-se os autos."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013046-50.2019.8.11.0015

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:

ROBSON ROQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Verifico que o endereço do devedor não é atendido pelos serviços dos 

correios. Desta forma, a comprovação da mora não restou demonstrada, 

haja vista que a intimação se deu por edital, quando o devedor tem 

endereço certo, mesmo que não seja atendido pelos correios. Assim, 

determino a emenda da petição inicial, no prazo de quinze dias, devendo 

ser comprovada a mora mediante a entrega da correspondencia 

diretamente no endereço do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001442-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE SOUZA (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 Autos 1001442-58.2020.8.11.0015 Defiro a prioridade na 

tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 1.048, inciso I, 

do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes 

os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme 

declaração e documentos apresentado nos autos. Tendo em vista que a 

parte requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID: 

29290799), 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 
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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: 1001434-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE SOUZA (AUTOR)

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 DECISÃO Autos 1001434-81.2020.8.11.0015 Defiro a prioridade na 

tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 1.048, inciso I, 

do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes 

os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme 

declaração e documentos apresentado nos autos. Tendo em vista que a 

parte requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID: 

29289592), 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: 1001426-07.2020.8.11.0015

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos 1001426-07.2020.8.11.0015 Defiro a prioridade na 

tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 1.048, inciso I, 

do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes 

os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme 

declaração e documentos apresentado nos autos. Tendo em vista que a 

parte requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID: 

29285585), 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: 1001413-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOVAES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1001413-08.2020.8.11.0015 Defiro a prioridade 

na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 1.048, inciso 

I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentado nos autos. Tendo em 

vista que a parte requerente informa não ter interesse na audiência de 

conciliação (ID: 29283473), 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-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001205-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA HENRIQUES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (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:

J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1001205-24.2020.8.11.0015 Notifique-se a parte 

requerida, na forma pretendida na inicial. Saliento que, por se tratar de ato 

formal de comunicação do requerido, não se admite a apresentação de 

contestação, já que não há lide e o objeto da notificação judicial não se 

trata de tutela concedida pelo juízo. Efetivada a notificação, na forma do 

artigo 729 do CPC, pagas as custas, entreguem-se os autos ao 

requerente, com as devidas anotações. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001417-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1001417-45.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 29284801), bem como considerando que 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000855-36.2020.8.11.0015

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:

JAIME GILBERTO REDMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000855-36.2020.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no protesto de título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Consoante 

estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 911/69, determino a restrição do 

veículo, Placa: QCS4656, pelo sistema Renajud. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001192-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDO FRANCISCO BERTOLLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO PEDRO DE MORAES (REU)

ADEMIR RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 100192-25.2020.8.11.0015 Nos termos do art. 

334 do CPC, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

18/06/2020, às 13h45min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40-48. Cite-se o 

requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver auto composição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. AB

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010389-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGANTE)

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON ROQUE MATZENBACHER (EMBARGADO)

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER OAB - MT14007/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Ante a alegação do embargante de que o sistema não disponibilizou a guia 

do parcelamento, prorrogo o prazo para o recolhimento das custas, que 

deverão ser quitas em seis parcelas mensais, vencendo a primeira em 

10/03/2020 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013517-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PEREIRA FIGUEREDO DE LIMA (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:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1013517-66.2019.8.11.0015 A requerente alega que 

firmou contrato com garantia de alienação fiduciária, a qual possui 

abusividades, diante da cobrança de juros superiores à taxa média do 

mercado. Afirma que propôs ação perante o Juizado Especial desta 

Comarca, oportunidade em que foi concedida a tutela antecipada 

pretendida, sendo o processo posteriormente extinto, sem julgamento do 

mérito, ante a incompetência absoluta do juízo. Assim, pugna, em tutela de 

urgência, pela revisão do contrato para que seja aplicada a taxa de juros 

que constitui a média do mercado (1,51%), de modo que seja autorizada a 

pagar o valor mensal de R$ 513,33 (quinhentos e treze reais e trinta e três 

centavos). DECIDO. Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, uma vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, 

§§ 1º, 3º e 4º, conforme documentos dos Ids 20648365. O artigo 300 do 

CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver 

presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela 

de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Analisando os documentos acostados à inicial, verifico 

o contrato firmado entre as partes prevê taxa de juros de 3,10% ao mês e, 

embora a requerente alegue a abusividade desta taxa, por destoar da 

média do mercado, não é possível alterar os termos contratuais em 

antecipação da tutela, sem que sequer seja oportunizado o contraditório. 

Insta destacar que o art. 330, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece 
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que, nas ações revisionais de contrato de empréstimo ou de 

financiamento, o valor incontroverso da obrigação deve continuar sendo 

pago no tempo e modo contratados. Assim, a alegação de abusividades 

não autoriza que seja liminarmente alterada a obrigação, a qual foi 

contratada livremente e sem vícios de consentimento. Ademais, caso o 

requerente se sagre vencedor, ao final da lide, a parte requerida seja 

condenada a restituir eventual valor cobrado indevidamente, de modo que 

não se vislumbra o perigo da demora. De outro lado, ante a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso, deve ser invertido o ônus da 

prova, na forma estabelecida pelo art. 6º , inciso VIII, do referido diploma 

legal. Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência para 

tentativa de conciliação para o dia 26/03/2020, às 14h30min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

GABRIEL ROSA DA ROCHA OAB - RJ123995 (ADVOGADO(A))

FABIO ZUCONELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

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

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS ANDRE DE QUEIROZ OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

DAVID AZULAY OAB - RJ176637 (ADVOGADO(A))

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

SAMUEL AZULAY OAB - RJ186324 (ADVOGADO(A))

RICARDO CASTRO KAZAN (TERCEIRO INTERESSADO)

NINA BENCHIMOL (INTERESSADO)

LIA BENCHIMOL (INTERESSADO)

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO GALINDO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS MILANEZ JUNIOR OAB - SP121813 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO KEMMELMEIER (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BENCHIMOL (INTERESSADO)

RICARDO PARIZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

ELIEZER ISRAEL BENCHIMOL (INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ CASARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES OAB - BA13652 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES OAB - BA40853 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

ELOY BALISTIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADIR GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIO RICARDO GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO(A))

OILSON PARIZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

YUN KI LEE OAB - SP131693-O (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

AGENCIA ESTADO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP91311-O (ADVOGADO(A))

SOLANO DE CAMARGO OAB - SP149754-O (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

PORTALEGRE RJ PARTICIPACOES S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO(A))

WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ84529 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO(A))

INNOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DAVI CARVALHO MEIRA OAB - DF56383 (ADVOGADO(A))

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JOEL FERREIRA RIBEIRO OAB - DF07613 (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

SCARPELLINI SEMENTES EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001011-92.2018.8.11.0015 I- Do pedido de tutela de 

urgência – Id n.º 21935354: A administradora judicial se manifestou no Id 

n.º 21935354, referindo que a massa falida participou de uma operação no 

mercado de capitais, obtendo a captação de investimentos por intermédio 
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do Certificado de Recebíveis do Agronegócio DA 1º, 2º E 3º Séries da 

21º, emissão da GAIA SECURITIZADORA S.A, que foi substituída pela Isec 

Securitizadora, figurando como emissora a Vortx Distribuidora de Títulos E 

Valores Mobiliários Ltda e como assessores legais da emissão a banca 

Santos Neto Advogados, com lastro no Certificado de Direitos Creditórios 

do Agronegócio emitido pela massa falida D.R.F. Comercial Agrícola S/A, 

antes do decreto falencial. Aduz que os valores foram “mantidos na conta 

do patrimônio separado” (sic) e que a massa falida faz jus ao 

levantamento do valor alocado, aplicado pelos investidores, aos quais 

cabe executar as garantias, tendo em vista que optaram pelo investimento 

de risco. Requereu a concessão de tutela de urgência incidental, a fim de 

que seja determinado o bloqueio do valor de R$ 17.324.721,83 (dezessete 

milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e 

oitenta e três centavos), da conta centralizada informada na CRA em 

questão. Alternativamente, requer a indisponibilidade de tal quantia com a 

imediata transferência ao Juízo falimentar. Outrossim, requer a expedição 

de ofício aos agentes do lançamento da CRA/CDCA no mercado de 

capitais, para apresentarem todos os documentos inerentes à transação, 

sob pena de multa. Cumpre anotar que o artigo 300 do CPC/2015 

preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Verifica-se que a administradora judicial, ao informar nos autos 

operação acima referida, requereu a convolação do procedimento de 

recuperação judicial em falência, aduzindo que a operação de crédito 

decorreu de simulação (Id n.º 14203206). Ademais, foi ajuizada ação 

anulatória de negócio jurídico que envolve as operações de crédito 

mencionadas (Processo n.º 1003676-47.2019), que se encontra na fase 

postulatória. Diante de tais ponderações, evidente que a operação de 

crédito mencionada pela administradora judicial envolve pessoas jurídicas 

alheias ao feito, além de estar atrelada a outros negócios jurídicos que 

estão, inclusive, sendo objeto de discussão judicial. Nessa senda, se 

revela demasiadamente temerária a concessão da medida de urgência 

vindicada, sobretudo diante da fragilidade das alegações e documentos 

que amparam tal pleito, bem como diante do valor econômico referente à 

transação comercial que deu azo atal negócio jurídico. Outrossim, vale 

lembrar que, em sua manifestação, a administradora judicial sustenta a 

urgência do pedido sob o argumento de que pode haver a “liberação do 

valor a outra sociedade empresária que porventura apresente garantias 

complementares”, o que evidencia a fragilidade da probabilidade do direito 

aventado e, por consectário lógico, o não preenchimento dos 

pressupostos indispensáveis à concessão da medida de urgência 

incidental colimada. Destarte, verifico, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, 

constantes do artigo 300 do CPC/2015. No que diz respeito ao pedido de 

expedição de ofício aos envolvidos nas operações de crédito, consigno 

que já houve determinação neste sentido (Id n.º 14571261), sendo obtida 

resposta nos Ids n.º 15002001/15000383 e Id n.º 15123560. Assim, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a administradora judicial se 

manifeste em relação aos aludidos documentos e, caso entenda 

necessário, reitere o pedido de expedição de ofício às empresas 

envolvidas na operação de crédito esclarecendo quais documentos 

pretende sejam colacionados ao feito. II- Das providências a serem 

tomadas: I.I. Diante da apresentação da lista de credores pela 

administradora judicial (Id n.º 19263496), expeça-se edital contendo a 

referida lista, devendo a administradora judicial promover sua publicação, 

conforme preconiza o artigo 7º, §2º, da Lei n.º 11.101/2005. I.II. Intime-se a 

administradora judicial para que se manifeste em relação às respostas 

remetidas pelas instituições financeiras e outros órgãos, constantes dos 

ofícios anexados aos Ids n.º 19888708, 19988349/19988351, 20204914, 

20637063, 20706359, 20418820, 22537153, 24172154 e 24492342, no 

prazo de 15 (quinze) dias. I.III. Determino o desentranhamento do petitório 

e documentos constantes do Id n.º 23883782/23883786, uma vez que não 

devem ser processados nestes autos, pois versam sobre pedido de 

habilitação de crédito, devendo ser autuada em apartado, conforme prevê 

a legislação de regência. Promova a Sra. Gestora o desentranhamento 

dos Ids n.º 23883782/23883786, mediante certidão, intimando-se os 

subscritores para promoverem as diligências adequadas. I.IV. Por fim, em 

atenção aos honorários devidos à administradora judicial (Id n.º 

19263496), mantenho o valor inicialmente fixado na Id n.º 12320612. Após, 

dê-se vistas ao Ministério Público.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001247-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE STRACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DOMINGOS FLAUZINO (REU)

RICARDO HONORIO DE ARAUJO SAMPAIO (REU)

GIVANILDO CRUZ BERTONI (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº. 1001247-73.2020.8.11.0015 A requerente pretende ser 

liminarmente imitida na posse do imóvel que arrematou em um leilão 

administrado pela Caixa Econômica Federal, em nome de quem foi 

consolidada a propriedade do bem, ante a inadimplência do devedor 

fiduciário, primeiro requerido. Aduz que este se nega a desocupar o 

imóvel e o locou aos outros dois requeridos, os quais foram cientificados 

da aquisição feita pela requerente. DECIDO. 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. A ação de imissão na posse é posta à disposição 

do proprietário que não detém a posse do bem. Seu fundamento se 

encontra no art. 1.228 do Código Civil, que concede ao titular do domínio o 

direito de reivindicar a coisa daquele que a detém injustamente. No caso 

dos autos, os documentos apresentados com a inicial comprovam que a 

requerente adquiriu o imóvel matriculado sob nº 37.457, da 1ªCI de 

Sinop-MT, por meio de leilão público (edital nº. 0091/2019), realizado em 

22/10/2019, pela Caixa Econômica Federal (ID 29174622), sendo-lhe 

conferida a respectiva carta de arrematação do imóvel. Ademais, por meio 

da matrícula do imóvel (ID 29174618) é possível constatar, conforme a 

cadeia sucessória registral, que o imóvel foi alienado fiduciariamente pelo 

demandado Givanildo Cruz Bertoni e, em razão do inadimplemento das 

obrigações contratuais, foi consolidada a propriedade fiduciária em nome 

da credora: Caixa Econômica Federal, em 24/04/2017, na forma prevista 

na Lei 9.514/97. Ademais, em 12/02/2020, foi averbada a arrematação do 

imóvel em nome da requerente Silvane Strack. Diante disso a requerente 

faz jus à concessão do pedido de antecipação da tutela, uma vez que os 

requisitos previsto no artigo 300 do CPC encontram-se evidenciados. Com 

efeito, a probabilidade do direito restou devidamente demonstrada pelos 

documentos acima referidos, dando conta de que a requerente é a 

proprietária do bem, adquirido mediante a observância dos requisitos 

legais, após consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. 

De igual forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é 

evidente, pois a requerente se encontra privada de usufruir o bem, haja 

vista que os requeridos permanecem injustamente na posse do imóvel até 

a presente data. Nesse sentido: “AGRAVANTE(S): RONALDO QUEIROGA 

SANTA RITA AGRAVADO(S): JUVENAL OLIVEIRA SILVA MARILZA LIMA 

SANTOS EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 

– IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – TÍTULO DE DOMÍNIO – 

COMPROVAÇÃO – REGISTRO EM MATRÍCULA – INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL COM PACTO 

ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, COM FORÇA DE 

ESCRITURA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL EM TRÂMITE – CAUSA DE PREJUDICIALIDADE 

EXTERNA – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A ação de imissão de 

posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não 

exercem a posse . Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do 

domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro. A 

aquisição da propriedade do imóvel em leilão, por meio do registro em 

matrícula de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com 

Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, com força de escritura 

pública, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor 

da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de 

posse , não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de 
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prejudicialidade externa sem que haja pronunciamento jurisdicional positivo 

(tutela antecipada para obstar os efeitos da mora) naqueles autos.- (N.U 

1010060-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”. Posto 

isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no 

artigo 300 do CPC, e DETERMINO que os requeridos sejam intimados a 

desocuparem o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de serem forçados à desocupação. Designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 18/06/2020, às 13h 00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local. Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, bem como para que se 

atente ao disposto no artigo 304 do CPC/2015. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008714-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE DA SILVA OAB - MT24942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1008714-74.2018.811.0015 A lide versa sobre pedido 

juridicamente possível, fazendo-se presentes os pressupostos 

processuais, bem como as condições da ação. Ademais, as partes são 

legítimas e se encontram devidamente representadas, razão pela qual, não 

havendo questões processuais pendentes, dou por saneado o processo 

e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) se houve conduta ilícita dos 

prepostos da requerida; 2) se há dano moral e qual sua valoração. As 

partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). Insta mencionar que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada 

a condição dos requerentes como consumidores e do requerido como 

fornecedor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, tratando-se de relação de consumo, milita em favor da 

parte requerente (consumidora) a inversão do ônus da prova, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumido. Defiro a 

produção de prova oral (depoimento pessoal da requerente e testemunhal, 

conforme postulado pela requerida (Id n.º 21555066. O rol de testemunhas 

deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, 

§4º, do Código de Processo Civil. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16/06/2020, às 14h. Cabe aos advogados 

informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e 

local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da 

data da audiência, copia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, § 1º, CPC/2015). A inércia do 

advogado no que concerne à intimação das testemunhas importa na 

desistência da inquirição (artigo 455, § 3º, CPC/2015). Intime-se a 

requerente para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006709-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTANA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REU)

ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006709-79.2018.811.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada 

por JESSICA SANTANA ROSA em face de PHILCO ELETRÔNICOS S/A e 

ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA - ME, alegando que, em 04/10/2016, 

adquiriu um televisor fabricado pela primeira requerida e, em junho de 

2018, o aparelho apresentou vício, sendo encaminhado para a assistência 

técnica junto à segunda requerida. Alegou que a requerida fez o 

orçamento para o conserto e informou que a requerente deveria pagar, 

diante do término do prazo de garantia. Alega que se trata de defeito de 

fabricação, de modo que não deve arcar com os custos do conserto. 

Requereu a concessão de tutela de urgência para que a requerida seja 

compelida a custodiar o produto até o deslinde do feito e, no mérito, 

requereu a condenação das requeridas à restituição do valor pago pelo 

bem móvel ou que as requeridas arquem com o reparo do bem. Requereu, 

ainda, indenização por dano moral, sugerindo o montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Com a inicial, vieram os documentos de Id n.º 

14061219/14061358. Recebida a inicial, foi deferida a medida de urgência 

(Id n.º 14109864). Devidamente citadas (Id n.º 15128838 e n.º 15303023), 

as requeridas compareceram à audiência de conciliação, mas restou 

infrutífera a composição entre as partes, conforme Id n.º 15465613. A 

requerida Antonio Edvane Pereira Silva ME apresentou contestação (Id n.º 

15879185), arguindo ilegitimidade passiva, sob o argumento de que se 

trata de prestadora de serviço de assistência técnica e não se encaixa no 

conceito de fornecedora de produtos. Alega a decadência da pretensão 

autoral. Ademais, aduz que o produto foi encaminhado à assistência 

técnica fora do prazo de garantia da fabricante e apresentou vício de fácil 

constatação; bem como que o defeito (barramento do led) não é coberto 

pela garantia, pois decorre do mau uso do produto. Pontua a inexistência 

de danos morais, requerendo a improcedência da ação, instruindo a 

defesa com os documentos de Id n.º 15879186/15879188. No Id n.º 

15879408, a requerida Philco Eletrônicos S/A apresentou sua defesa, 

impugnando a gratuidade da justiça e arguindo a sua ilegitimidade, tendo 

em vista que o vício mencionado na inicial ocorreu fora do prazo de 

garantia. Alegou a decadência e que o aparelho foi encaminhado para 

conserto após o decurso do prazo da garantia. Ademais, que não cabe 

arguição de defeito no barramento de led após 20 (vinte) meses de uso, 

não se tratando de vício oculto. Afirma que não há abusividade no valor 

constante do orçamento pelo conserto do bem, rejeitando, também, a tese 

de obsolência programada que foi imputada à empresa. Sustenta que o 

produto apresentou vício de qualidade, fora do prazo de garantia, que 

pode ter decorrido do mau uso. Sustentou a inexistência de danos morais 

e requereu a rejeição da pretensão autoral. Juntou os documentos de Id 

n.º 15879406/15879410. A requerente apresentou impugnação às 

contestações, rechaçando as teses de defesa e reiterando os termos da 

exordial (Id n.º 17705345). Os litigantes dispensaram a dilação probatória, 

consoante petitórios de Id n.º 18871026, n.º 19323396 e n.º 19323420. É o 

relatório. Fundamento e decido: 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 acostada aos autos é suficiente para o deslinde da 

causa, sobretudo considerando que as partes dispensaram a produção 

de outras provas. Da impugnação à gratuidade da justiça: A requerida 

Philco Eletrônicos S/A impugnou a assistência judiciária gratuita concedida 
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em favor da requerente, alegando que ela possui condições de arcar com 

as custas e despesas processuais, uma vez que, ao efetuar a compra do 

produto em litígio, realizou o pagamento à vista. Ocorre que, tal argumento, 

de forma isolada, não é apto a ensejar a revogação do benefício 

concedido, uma vez que o fato de a requerente ter realizado pagamento à 

vista de um produto não indica sua capacidade econômica de arcar com 

as custas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento. Ademais, a 

requerente instruiu a exordial, bem como a impugnação à contestação, 

com documentos suficientes para demonstrar que faz jus ao beneficio. 

Outrossim, não se pode olvidar que incumbia à requerida a demonstração 

de que as benesses da gratuidade da justiça merecem ser revogadas, o 

que não ocorreu nos autos, ante a fragilidade do argumento utilizado para 

tal desiderato. Este é entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS DA PROVA QUE 

COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao 

impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária 

gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de 

arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu 

sustento, o que não se verifica na hipótese.” (TJ-MT - Ap 13003/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 

30/05/2017). Assim, não comporta guarida a impugnação à justiça gratuita, 

de modo que mantenho o benefício concedido à requerente. Da alegação 

de ilegitimidade passiva de Antônio Edvane Pereira Silva ME: Verifico que a 

referida empresa não participou da cadeia de produção e fornecimento do 

produto objeto da ação, tratando-se de pessoa jurídica atuante no ramo de 

assistência técnica e, em razão de ser empresa autorizada para 

prestação de serviços relativos ao bem adquirido pela requerente, emitiu 

orçamento do conserto do produto defeituoso. Deste modo, assiste razão 

à requerida no tocante à sua ilegitimidade, sobretudo considerando que o 

suposto vício do produto não pode ser atribuído à prestadora de serviços, 

que não contribuiu para a ocorrência de eventual defeito na fabricação do 

produto e/ou falha na prestação de serviços em face da requerente. A 

propósito, veja-se: “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA E 

COMPRA DE TELEVISOR. VÍCIO DO PRODUTO. EMPRESA QUE PRESTA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FORNECEDORES. 

RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO MESMO DIPLOMA 

LEGAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

1) A empresa que presta assistência técnica não pode ser 

responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, pois o prestador 

de serviço de assistência técnica não consta do rol taxativo do artigo 18 

do Código de Defesa do Consumidor 2) Em se tratando de vícios do 

produto, todos os fornecedores, o comerciante, inclusive, responderão 

solidariamente, já que o código não faz diferenciação entre fornecedores 

nessa situação. Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. (...) 

RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 10007530720148260597 SP 

1000753-07.2014.8.26.0597, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 

08/05/2015, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/05/2015). Assim, ACOLHO a alegação de ilegitimidade 

passiva de Antônio Edvane Pereira Silva ME. Da alegação de ilegitimidade 

passiva de Philco Eletrônicos S/A: Denoto que a requerida aduziu ser 

parte ilegítima, ante a ausência de relação jurídica com a requerente, pois 

o vício apresentado no produto fabricado pela empresa surgiu após o 

prazo de garantia. Todavia, a existência ou não de responsabilidade da 

requerida no tocante ao defeito do produto diz respeito ao mérito da 

demanda, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva. Isso 

porque, a empresa se cuida da fabricante do produto e, nos termos do 

artigo 18, do CDC, é legítima para figurar como requerida na lide, cabendo, 

no momento oportuno, averiguação acerca do dever de reparação 

aventado na exordial. Deste modo, rejeito a aludida preliminar. Do mérito: 

Inicialmente, convém ressaltar que não há dúvida no tocante à 

aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso 

em comento, uma vez que a requerida se enquadra como fornecedora, 

enquanto a requerente figura como destinatária final, portanto, 

consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. A alegação de decadência não merece prosperar, uma vez 

que o defeito no produto foi constatado em 20/06/2018 (Id n.º 14061247), 

ao passo em que a lide foi ajuizada em 09/07/2018. Assim, afasto a 

aludida prejudicial de mérito. Ademais, a requerida afirma que, ante o 

decurso do prazo de garantia, incumbia à própria requerente custear o 

reparo necessário. Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial 

hodierno, o decurso do prazo de garantia legal/contratual do produto não 

acarreta a decadência do direito do consumidor reclamar pelo vício do 

produto, considerando-se o prazo mínimo de vida útil de um bem durável, 

como no caso em tela, sobretudo considerando-se a expectativa de 

aproveitamento a longo prazo de um aparelho deste jaez. A propósito: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. VÍCIO OCULTO EM APARELHO DE TELEVISÃO. RECLAMAÇÃO 

PERANTE O PROCON. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA, POR SE TRATAR 

DE VÍCIO OCULTO. PRAZO QUE FLUI A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DO 

DEFEITO QUE NÃO FOI SOLUCIONADO. PRODUTO QUE AINDA ESTAVA 

DENTRO DO PRAZO DA SUA VIDA ÚTIL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO. PREVALÊNCIA DO VALOR DA NOTA FISCAL, NA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.” (TJ-RS - 

"Recurso Cível": 71009202441 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: 10/02/2020). “RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO 

PRODUTO. PRODUTO QUE APRESENTOU VÍCIO DENTRO DO PRAZO DE 

VIDA ÚTIL. GARANTIA LEGAL. DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO TELEVISOR, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 18 DO CDC. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.” (TJ-RS - "Recurso 

Cível": 71008781957 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de 

Julgamento: 31/10/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: 06/11/2019) Vale registrar, por oportuno, que o produto em 

litígio se cuida de bem durável, de modo que o vício apresentado nos 

autos, que retirou a utilidade da coisa, não pode ser admitido em prazo 

demasiadamente exíguo, qual seja, menos de dois anos. Ademais, 

conquanto a requerida tenha sustentado que o valor cobrado pelo 

conserto do bem não se revela abusivo, não se pode olvidar que a 

requerente adquiriu o produto por R$ 1.599,00 (um mil, quinhentos e 

noventa e nove reais), ao passo em que o reparo foi orçado em R$ 

2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), revelando-se 

excessivamente oneroso em face da consumidora. No tocante a alegação 

da requerida de que o defeito apresentado pelo televisor pode ter ocorrido 

devido às condições de uso, observo que o documento juntado com a 

finalidade de comprovar esta alegação não tem o condão de infirmar a 

pretensão autoral, tendo em vista que se trata de singela “avaliação de 

reclamação de televisor” (Id n.º 15879410). O referido laudo não afirma de 

forma inconteste que o vício decorreu de mau uso, apenas supôs tal tese, 

ao relatar que o desgaste natural pode ser acelerado de acordo com a 

temperatura ambiente, circulação de ar, intensidade do ajuste do brilho, 

horas em uso diário ininterrupto, dentre outros fatores. Feitas tais 

considerações, incidem no caso as disposições do artigo 18, inciso II, do 

CDC, sendo medida imperiosa a restituição do valor pago pelo produto, 

devidamente corrigido desde a data do desembolso. Nesse sentido: “Ação 

indenizatória por danos materiais e morais. Aquisição de televisor que 

apresentou defeito após dois anos e três meses de uso. Não efetuado 

reparo do aparelho, sendo informado valor desarrazoado para conserto 

pela autorizada. R. sentença de improcedência. Apelo só do consumidor. 

Mesmo expirada garantia contratual, plausível a responsabilidade da 

requerida, já que não se espera que a vida útil de um televisor se resuma 

a cerca de dois anos. Danos materiais e morais vislumbrados, tendo a 

empresa fabricante dado uma "canseira" no consumidor pagante. Quanto 

aos honorários contratuais, acompanha-se agora o entendimento sobre 

impossibilidade de reembolso, já tendo inclusive o C. STJ se pronunciado 

no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado 

para o ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de 

atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Deu-se 

parcial provimento ao apelo da acionante. Embargos declaratórios opostos 

só pelo autor. Sanada a omissão no tocante ao pedido alternativo 

formulado pelo acionante na exordial. Embargos de declaração 

conhecidos por serem tempestivos, e parcialmente acolhidos.” (TJ-SP - 

ED: 10182436920178260554 SP 1018243-69.2017.8.26.0554, Relator: 

Campos Petroni, Data de Julgamento: 30/11/2018, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 30/11/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM 

APARELHO CELULAR. GARANTIA LEGAL. PRAZO COMPLEMENTAR À 

GARANTIA CONTRATUAL, OFERECIDA PELO FABRICANTE. 
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SANEAMENTO DO VÍCIO NO PRAZO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO PELO BEM. (...)APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

- A garantia legal prevista no CDC é complementar à garantia contratual 

oferecida pelo fabricante. Precedentes do STJ. - Nos termos do art. 18, § 

1º, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, 

pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço. (...)” (TJ-MG - AC: 

10702140535296001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de 

Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019) Outrossim, no 

que se refere ao pedido de indenização por danos morais, ressalta-se que 

os incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal asseguram a 

indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à 

dignidade humana, entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade 

e do equilíbrio. Ademais, insta consignar que, o inadimplemento contratual, 

por si só, não acarreta dano moral, o qual pressupõe ofensa 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). 

Nessa senda, cabia à requerente demonstrar que o inadimplemento 

contratual ultrapassou a esfera dos meros dissabores, causando-lhe 

abalos psicológicos, caracterizando o dever de indenizar, haja vista que a 

hipótese dos autos não é de dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a 

comprovação de sua ocorrência para que seja passível de indenização. 

Diante de tais considerações, denota-se que a requerente não logrou êxito 

em demonstrar ofensa à sua personalidade, ou que a conduta da 

requerida tenha sido capaz de macular sua moral. Assim sendo, o 

requerimento de reparação por danos de ordem extrapatrimonial não 

comporta acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida PHILCO 

ELETRÔNICOS S/A ao pagamento do valor de R$ 1.599,00 (um mil, 

quinhentos e noventa e nove reais), a título de ressarcimento pelos danos 

materiais em favor da requerente, a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir da data do desembolso (04/10/2016 – Id n.º 14061238), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (01/08/2018, Id n.º 15303023 - art. 405 do CC). Diante da 

sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no 

artigo 85, § 2º, ambos do Novo Código de Processo Civil de 2015. Com 

relação à requerida ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA ME, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, diante de sua ilegitimidade 

passiva, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/215. Condeno a 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, consoante o 

disposto no artigo 85, § 2º, ambos do Novo Código de Processo Civil de 

2015. A cobrança de tais verbas fica sobrestada, ante a gratuidade da 

justiça. Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005098-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s).( 29323703 - Certidão). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009050-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. F. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

DIOGO CORREA DO PRADO OAB - MT24190/O (ADVOGADO(A))

ELAINE APARECIDA AGUIAR FONSECA OAB - 650.586.741-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, a apresentar RÉPLICA 

(Impugnar à Contestação) que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

28833729 - Contestação.) 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: 1002566-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. S. P. (REQUERENTE)

S. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. G. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLMIRO FILHO SILVEIRA DE ARRUDA OAB - MT22522/O 

(ADVOGADO(A))

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: 

1002566-81.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes durante 

audiência (Id. 17483811). 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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001159-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINES MARCONDELI FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS OAB - MT23397/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI JOSE DIEDRICH (REU)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) item 2 da 

decisão, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 29307367 - 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.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011100-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GILBERTO FORMEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

KARINE CLAUDIA ALESSI OAB - 011.151.781-80 (REPRESENTANTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FELIPE FORMEHL (REQUERIDO)

SARA OLIMPIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GIOVANA CARLA FORMEHL (REQUERIDO)

PEDRO PAULO FORMEHL (REQUERIDO)

MARISTELA GRANDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1011100-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

PAULO GILBERTO FORMEHL REPRESENTANTE: KARINE CLAUDIA ALESSI 

REQUERIDO: MARISTELA GRANDO, PEDRO PAULO FORMEHL, GIOVANA 

CARLA FORMEHL, SARA OLIMPIO DE OLIVEIRA, CLAUDIO FELIPE 

FORMEHL Vistos. 1. Por se tratar de cessão de direitos hereditários, 

tome-se por termo, devendo a parte transmitente ser intimada na pessoa 

de seu advogado para assiná-lo ou acostar ao feito a escritura pública de 

cessão. 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. 2. Anoto, ainda, que havendo herdeiros 

casados, indispensável a outorga uxória, inclusive com a juntada de 

procuração dos cônjuges, porquanto a partilha amigável possui caráter 

negocial. 3. Sem prejuízo das deliberações supra, intime-se a inventariante 

para, no prazo de 10 dias, acostar ao feito a certidão de óbito do herdeiro 

Cláudio Felipe Formehl. 4. Após, concluso para sentença. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINOP, 14 de fevereiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014664-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1014664-30.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 170.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Dissolução]; REQUERENTE: RAFAEL VERRUCK 

REQUERIDO: MARI SILVIA GONCALVES DA SILVA IMPULSIONO ESTES 

AUTOS para intimar o Advogado da parte requerida Dr. Regisson José de 

Castro - OAB/MT n. 6214-B, para providenciar o preparo da distribuíção de 

Carta Precatória de Citação da parte ré, no prazo de 05 dias. Sinop/MT, 18 

de fevereiro de 2020. ARNALDO DE SOUSA NERE Analista Judiciário 

SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, 

CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014664-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1014664-30.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 170.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Dissolução]; REQUERENTE: RAFAEL VERRUCK 

REQUERIDO: MARI SILVIA GONCALVES DA SILVA IMPULSIONO ESTES 

AUTOS para intimar o Advogado da parte requerida Dr. Regisson José de 

Castro - OAB/MT n. 6214-B, para providenciar o preparo da distribuíção de 

Carta Precatória de Citação da parte ré, no prazo de 05 dias. Sinop/MT, 18 

de fevereiro de 2020. ARNALDO DE SOUSA NERE Analista Judiciário 

SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, 

CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012971-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS PEREIRA OAB - SP259834 (ADVOGADO(A))

AMANDA ROVERSI GOMES PERES OAB - SP362001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1012971-79.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

DENIZE APARECIDA DE OLIVEIRA INVENTARIADO: ANTONIO APARECIDO 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. Retifique-se os registros da distribuição para 

incluir os herdeiros Daniel Aparecido de Oliveira, Daniela Cristina de 

Oliveira e Álvaro dos Santos Oliveira no polo ativo da presente ação. 2. 

Após, manifeste-se a inventariante, no prazo de 20 dias, se possui 

interesse na conversão do presente inventário para o rito de arrolamento 

sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, celebrada 

entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos herdeiros e 

os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630 do CPC, bem como 

atribuir valor aos referidos bens, para fins de partilha. 3. Não havendo 

interesse na conversão, no prazo supra assinalado, deverá o(a) 

inventariante acostar ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela 

Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em 

igual prazo, apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), 

lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 620). 4. Na 

mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 5. Intimem-se, após, os 

herdeiros representados (indicados no item 1) e cite(m)-se a 

cônjuge/convivente Raquel de Fátima dos Santos Oliveira, bem como a 

Fazenda Pública (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (CPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 6. 

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. 7. Após as últimas declarações, digam as partes, em 

quinze (15) dias (CPC, art. 637). 8. 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 
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homologados por sentença. 9. 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. 10. 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. 11. 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. 12. 

De outro lado, indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

órgãos/instituições bancárias requeridas, porquanto incumbe ao(a) 

inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora 

dele, nos termos do artigo 618, I do CPC. 13. Intimem-se. Cumpra-se. 

SINOP, 14 de fevereiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002250-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, visualizando os autos, constatamos que o 

(s) documento (s) juntado (s), s. m. j., não são suficientes para a 

elaboração eficaz do cálculo determinado. CERTIFICO mais, que, data 

vênia, entendemos que é necessário um comprovante de remuneração da 

época para tal mister, ou seja, no mínimo, fevereiro/1994. CERTIFICO 

finalmente, que sem esses elementos não é possível realizar qualquer ato 

nesses autos. O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001428-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MAURICIO SILVA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

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 

#1001428-74.2020.8.11.0015 AUTOR(A): JORGE MAURICIO SILVA MELO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JORGE MAURICIO SILVA MELO em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Aduz a inicial que 

“em data de 14.09.2016 o Autor foi vítima de acidente de trabalho, por 

esmagamento de poste em quadril, que resultou em politraumatismos: com 

abdômen agudo hemorrágico, com fratura do fêmur e do acetábulo direito, 

e com fratura de púbis (relatórios clinico anexos) enquanto 

desempenhava suas atividades laborativas junto a empresa LÍDER 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, razão pela qual requereu junto ao INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social a concessão de benefício por 

incapacidade”. Informa que “a parte requerente percebeu o benefício de 

auxílio-doença por acidente de trabalho B-91 (NB 615.989.214-6 e NB 

621.140.311-2), nos períodos de 29.06.2016 a 01.11.2017 e de 

30.11.2017 a 18.12.2019, conforme se observa pelo CNIS e comunicado 

de decisão do INSS acostado aos autos”. Salienta que “após a cessação 

da referida benesse, o demandante permaneceu com redução de seu 

potencial laboral, em virtude das sequelas causadas pela consolidação 

das lesões anteriormente evidenciadas, conforme consta no laudo pericial 

realizado nos autos nº 0001599-06.2017.5.23.0036”. Por essas razões, 

REQUER, “que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, em 

caráter liminar, no sentido de obrigar a Ré a conceder o benefício 

previdenciário do auxílio acidente, no prazo máximo de 30 dias;”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são 

ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA 

de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, apresenta 

os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade 

do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta 

com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é 

nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA CAUTELAR MERECE ACOLHIDA. “In casu” o Requerente no dia 

14/09/2016 sofreu acidente de trabalho que resultou em politraumatismos 

(abdome, bacia e membro inferior direito) tendo como sequelas cicatrizes 

no abdômen e encurtamento do membro inferior direito e pretende, por 

essa razão, o benefício previdenciário de auxílio-acidente. Assim, destaco 

os principais tipos de Benefícios Previdenciários que podem ser concedido 

nos casos de acidente de trabalho: Consoante se depreende da redação 

do art. 59, da Lei n.º 8.213/91, o “AUXÍLIO-DOENÇA será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Quanto aos requisitos para a concessão do benefício do 

AUXÍLIO-ACIDENTE, estão eles previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que 

assim dispõe: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia”. Por sua vez, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 

8.213/91, o benefício da APOSENTADORIA por INVALIDEZ será devido ao 

segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. A concessão dos benefícios de 

auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez pressupõe, 

entre outros, a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade 

que garanta a subsistência, tal incapacidade é verificada mediante exame 

médico-pericial. Nesse aspecto, conforme consta do Laudo Médico de ID. 

29287014, o perito concluiu que: Da doença: Baseado na história clínica, 

histórico ocupacional, exame físico pericial, exames complementares e 

demais documentos dos autos concluo que o reclamante apresentou 

politraumatismo (abdome, bacia e membro inferior direito) em 14/06/2016 
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tendo como sequelas cicatrizes no abdome e encurtamento do membro 

inferior direito. Da incapacidade: Baseado na historia clinica, histórico 

ocupacional, exame físico pericial, exames complementares e demais 

documentos dos autos concluo que o reclamante, no momento, apresenta 

redução capacidade laboral, mas mantém condição que permite prosseguir 

na mesma atividade. Apresenta limitação para atividades com esforço 

físico intenso ou de alto desempenho no membro inferior direito. Quanto ao 

grau de limitação, considerando o conjunto dos valores do corpo humano, 

conforme França (2013) é possível estimar um déficit de 5%. A limitação é 

de caráter permanente. Do nexo causal: O politraumatismo e suas 

sequelas apresenta nexo causal com o acidente ocorrido em 14/09/2016. 

Portanto, da análise dos documentos encartados nos autos, 

principalmente do laudo pericial, verifica-se que devido ao acidente de 

trabalho ocorrido no dia 14 de junho de 2016, o Autor apresenta sequelas 

de cicatrizes no abdome e de encurtamento do membro inferior direito, o 

que implica na redução de sua capacidade laborativa, pois possui limitação 

para atividades com esforço físico intenso ou de alto desempenho no 

membro inferior direito. Dessa forma, o Autor comprovou que possui pelo 

menos, neste primeiro momento, sequelas decorrentes do acidente de 

trabalho que ocasionaram redução de sua capacidade laborativa, tendo 

diante disso, DIREITO a concessão do BENEFÍCIO de AUXÍLIO-ACIDENTE. 

Segundo observam Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar 

Júnior, o auxílio-acidente “é concedido como o pagamento de indenização 

mensal, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da 

capacidade de labor do segurado.” (In: Comentários à Lei de Benefícios da 

Previdência Social. 2004. 4.ª ed. Livraria do Advogado. P. 272). A 

propósito excertos de julgados: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO ACIDENTE –– INSS – LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO –ART. 86 DA LEI 8.213/1991- JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARTIGO 41 DA LEI 8.213/91- APÓS A 

DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO OS INDICES EMPREGADOS A 

CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO 

CORRIGIDOS IPCA-E. – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Demonstrada pela 

prova PERICIAL a incapacidade do segurado para as atividades laborais 

habitualmente desenvolvidas, deve ser reconhecido o direito ao 

percebimento AUXÍLIO-ACIDENTE, a contar do dia seguinte ao da 

cessação do AUXÍLIO doença. 2. O artigo 86 da Lei 8.213/1991, o 

AUXÍLIO-ACIDENTE é concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de ACIDENTE de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. 3. Consoante decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão de ordem nas ADIs 

4.357 e 4.452, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, de forma que os débitos não tributários 

da Fazenda Pública deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 

25/03/2009; após essa data, deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são 

os aplicados à Caderneta de Poupança durante todo o período. (TJMG - 

Ap Cível/Rem Necessária 1.0388.09.023454-2/002, Relator(a): Des.(a) 

Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/0017, 

publicação da súmula em 31/03/2017)”. 4. Sentença ratificada. (N.U 

0006957-09.2011.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) Grifo nosso 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO 

DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, 

CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA — 

MARCO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 

Nos TERMOS do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, é devido o AUXÍLIO-ACIDENTE a segurado, vítima de ACIDENTE de 

trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade 

laborativa. Na hipótese em que há anterior deferimento de 

AUXÍLIO-DOENÇA, o TERMO INICIAL para o pagamento do 

AUXÍLIO-ACIDENTE deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele 

benefício. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (N.U 

0000887-44.2009.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, 

Publicado no DJE 03/04/2019) Grifo nosso. Portanto, demonstrado neste 

momento processual, o nexo etiológico entre o acidente do trabalho, e a 

lesão que culminou na diminuição da capacidade funcional, através do 

laudo pericial, impõe-se o pagamento do Auxílio-Acidente em favor do 

Autor. Evidenciado o “fumus bonis juris”, o “periculum in mora” na 

prestação jurisdicional, neste caso, é manifesto, eis que os benefícios 

previdenciários tratam se de verba de caráter alimentar do segurado 

impossibilitado de trabalhar ou com redução de sua capacidade laborativa 

decorrentes de acidente do trabalho. Diante do exposto, PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, é de 

MEDIDA o seu DEFERIMENTO. “Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA 

postulada no sentido de DETERMINAR a IMPLANTAÇÃO do benefício de 

AUXÍLIO-ACIDENTE ao AUTOR, até a resolução do mérito em sentença. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da GRATUIDADE da JUSTIÇA. CITE-SE, intimando a 

AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002250-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002250-68.2017.8.11.0015 AUTOR: 

EDNA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EDNA DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que 

a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, homologado em 

04/07/2008, conforme Termo de Posse datado de 12 de novembro de 

2008, para o cargo de técnico de higiene dental, 44h, referência CE-13. 

Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 5508912. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 6148771 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 7289603 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 
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Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 6148771). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (21/02/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por EDNA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% 

na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em 

URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 

8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 
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Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 
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(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003487-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE SOUZA (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 #1003487-40.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE LOPES DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JOSÉ LOPES DE SOUZA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, e foi 

nomeado em 10 de setembro de 2003, para o cargo de operário braçal, 

Referência CE-04. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 
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instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 

8006927. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 9123637 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9347108 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9123637). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2003, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (24/03/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por JOSÉ LOPES DE SOUZA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 
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Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 
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ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011642-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERI NUNES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011642-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NERI NUNES CORREA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Aguardem-se os autos em cartório, até que seja perfectibilizada a 

restrição de valores via BACENJUD. Após, cumpram-se a decisão de Id. 

27588612. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013433-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013433-48.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WELLYTON NUNES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Intimem-se a parte executada 

para que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca do pedido de Id. 

27447257, requerendo o que entender de direito. Oportunamente, 

concluso.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008776-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONORIO TRANSPORTES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008776-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: HONORIO TRANSPORTES EIRELI 

Vistos etc. I - Seguem o extrato da consulta realizada. II - Pronuncie-se a 

parte acionante no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008919-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE DA COSTA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008919-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: CRISLAINE DA COSTA SOUZA 

Vistos etc. I - Seguem o extrato da consulta realizada. II - Pronuncie-se a 

parte acionante no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007042-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ARVANI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACHADO COBERTURAS E CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007042-94.2019.8.11.0015. INTERESSADO: MOACIR ARVANI - ME 

REQUERIDO: MACHADO COBERTURAS E CONSTRUTORA LTDA - ME 

Vistos etc. I - Seguem o extrato da consulta realizada. II - Pronuncie-se a 

parte acionante no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002960-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002960-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO CANDIDO BATISTA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intimem-se a parte autora 

para que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca do petitório de Id. 

20788856, sob pena de preclusão.. Oportunamente, concluso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARTINS ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARTINS ALVAREZ OAB - MT27303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO DIAS CAVALHEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001526-59.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCILENE 

MARTINS ALVAREZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCILENE 

MARTINS ALVAREZ POLO PASSIVO: ALECIO DIAS CAVALHEIRO 

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: 31/03/2020 Hora: 08:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 111 de 229



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DELLA GIUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Empresa Águas de Sinop MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001531-81.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CAROLINA 

DELLA GIUSTINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANE FEIL LEAL 

POLO PASSIVO: Empresa Águas de Sinop MT 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: 31/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 18 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: 8011997-88.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RANDALL ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0018131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011997-88.2015.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 18/03/2020 16:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. WELLINGTON RANDALL 

ARANTES CPF: 527.273.606-06, IEDA MARA SOARES DA SILVA CPF: 

688.585.901-04 Endereço do promovente: Nome: WELLINGTON RANDALL 

ARANTES Endereço: Beco BRUNO MARTINI, 130, AP 401, CONDOMINIO 

BOSQUE VILLAGE, SINOP - MT - CEP: 78559-288 Endereço do promovido: 

Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: Setor SETOR COMERCIAL NORTE 

QDA 03, BL. A, S/N, ANDAR TERREO PARTE 2 ED ESTACAO TEL. 

CENTRO NORTE, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 Sinop, 

Terça-feira, 18 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: 1001539-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA TEREZINHA SALDANHA PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001539-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TANIA 

TEREZINHA SALDANHA PEGORARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NEVIO PEGORARO POLO PASSIVO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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: 31/03/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000514-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GRACIANO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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.: 1000514-10.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 10/03/2020 16:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MARIA APARECIDA 

GRACIANO MOREIRA CPF: 419.849.191-72, SILVANEI JOAO DA SILVA 

CPF: 918.994.781-91 Endereço do promovente: Nome: MARIA APARECIDA 

GRACIANO MOREIRA Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 2058, - DE 

2123/2124 A 2621/2622, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-205 Endereço do promovido: Nome: BANCO BRADESCO SA 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 731, - DE 550 A 

1000 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-276 

Sinop, Terça-feira, 18 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: 8011997-88.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RANDALL ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0018131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011997-88.2015.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 18/03/2020 16:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. WELLINGTON RANDALL 

ARANTES CPF: 527.273.606-06, IEDA MARA SOARES DA SILVA CPF: 

688.585.901-04 Endereço do promovente: Nome: WELLINGTON RANDALL 

ARANTES Endereço: Beco BRUNO MARTINI, 130, AP 401, CONDOMINIO 

BOSQUE VILLAGE, SINOP - MT - CEP: 78559-288 Endereço do promovido: 

Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: Setor SETOR COMERCIAL NORTE 

QDA 03, BL. A, S/N, ANDAR TERREO PARTE 2 ED ESTACAO TEL. 

CENTRO NORTE, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 Sinop, 

Terça-feira, 18 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008721-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI OAB - MT15159-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1008721-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CARLOS CRISTIANO NEIVA 

AGUAIR REQUERIDO: MARCOS ANTONIO ALVES Vistos, etc. 
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Considerando petitório de Id 10125104, DECIDO: 1- CANCELO audiência 

designada para o dia 04/10/2017; 2- INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo 05 (dias) manifestar, quanto ao petitório de Id 10125104, sob pena 

de extinção. Após, de tudo CERTIFICADO, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008620-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VINICIUS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008620-63.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008987-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTANA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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.: 1008987-53.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002517-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CLODOALDO DE OLIVEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARVALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002517-40.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000299-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (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.: 1000299-68.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 19/03/2020 09:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MARCELO RIBEIRO ROSA 

CPF: 647.661.792-34, JOHNNY DE SOUZA NOLETO CPF: 004.972.411-88 

Endereço do promovente: Nome: MARCELO RIBEIRO ROSA Endereço: 

jacarandas, 50, casa, Jardim dos Jacarandas, SINOP - MT - CEP: 

78550-570 Endereço do promovido: Nome: S. PINTO COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - ME Endereço: TRAVESSA VILETA, 2804, - DE 

2735/2736 AO FIM, MARCO, BELÉM - PA - CEP: 66095-346 Sinop, 

Terça-feira, 18 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005023-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-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.: 1005023-86.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 19/03/2020 09:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. GILMAR SOARES DA COSTA 

CPF: 883.887.941-91, ADRIANO BULHOES DOS SANTOS CPF: 

096.296.318-65 Endereço do promovente: Nome: GILMAR SOARES DA 

COSTA Endereço: RUA DAS PIRACANTÃS, 322, - DE 191/192 A 

99998/99999, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-364 

Endereço do promovido: Nome: G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP 

Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 213, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-170 Nome: SERASA S/A. Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 2254, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78051-000 Nome: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA 

Endereço: ALAMEDA SANTOS, 880, 3 Andar, Conjunto n32, CERQUEIRA 

CÉSAR, SÃO PAULO - SP - CEP: 01418-100 Sinop, Terça-feira, 18 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: 1001548-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMAR DE SOUSA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

 

PROCESSO n. 1001548-20.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ISAMAR DE 

SOUSA MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

FERNANDO CARNEIRO POLO PASSIVO: CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA 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: 31/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008449-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J PAES DA SILVA CONVENIENCIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/10/2017 10:00. Segunda-feira, 18 de Setembro de 

2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSINETE DUARTE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

 

PROCESSO n. 1001550-87.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIA 

ROSINETE DUARTE SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

FERNANDO CARNEIRO POLO PASSIVO: CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA 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: 31/03/2020 

Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 1001552-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSINETE DUARTE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

 

PROCESSO n. 1001552-57.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIA 

ROSINETE DUARTE SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

FERNANDO CARNEIRO POLO PASSIVO: CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA 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: 31/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 1001555-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE JESUS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

 

PROCESSO n. 1001555-12.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARLOS DE 

JESUS NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO POLO PASSIVO: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA 

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: 31/03/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 1009102-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LETCHERI LOPES CANABARRO 85928100191 (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.: 1009102-40.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 18/03/2020 16:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CPF: 17.560.622/0001-77, JORDANIA 

BARCELO DA SILVA CPF: 040.620.331-86 Endereço do promovente: 

Nome: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Endereço: RUA 

ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 2719, JARDIM GUANABARA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-155 Endereço do promovido: Nome: 

LETCHERI LOPES CANABARRO 85928100191 Endereço: RUA DAS 

PRIMAVERAS, - DE 2997/2998 A 3417/3418, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-234 Sinop, Terça-feira, 18 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: 1001561-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERACI SOUZA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001561-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ERACI SOUZA 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO DOS 

SANTOS, ISMAEL DOS SANTOS POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 8011514-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALMEIDA DE ABREU (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011514-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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TACIANA PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALMEIDA DE ABREU (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011514-24.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISI - INSTITUTO PRO-SAUDE INTEGRAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001562-04.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LAUDICEIA DA 

SILVA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONES EVERSON 

CARDOSO POLO PASSIVO: ISI - INSTITUTO PRO-SAUDE INTEGRAL 

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: 31/03/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001563-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA WEIS MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (EXECUTADO)

TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E REDES AVANCADAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1001563-86.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNNA WEIS 

MARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO 

BASSO POLO PASSIVO: TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/03/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 1001564-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

 

PROCESSO n. 1001564-71.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDIO SOUSA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO POLO PASSIVO: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA 

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: 31/03/2020 Hora: 13:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 1001566-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RESENDE PEPINELLI SAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001566-41.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CAMILA 

RESENDE PEPINELLI SAUER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/03/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 1000895-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLYNE DE VARGAS (REQUERENTE)

RENATO GIANNI MAZER BERNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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.: 1000895-18.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 19/03/2020 15:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. RENATO GIANNI MAZER 

BERNARDI CPF: 059.429.989-65, LUCIANA WERNER BILHALVA CPF: 

001.011.640-09, BRUNA CAROLYNE DE VARGAS CPF: 065.861.369-38 

Endereço do promovente: Nome: RENATO GIANNI MAZER BERNARDI 

Endereço: RUA DOS SABARÁS, 52, - ATÉ 402/403, JARDIM PARAÍSO, 

SINOP - MT - CEP: 78556-160 Nome: BRUNA CAROLYNE DE VARGAS 

Endereço: RUA DOS SABARÁS, 52, - ATÉ 402/403, JARDIM PARAÍSO, 

SINOP - MT - CEP: 78556-160 Endereço do promovido: Nome: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Endereço: PRAÇA LINNEU GOMES, s/n, 

portaria 03 prédio 24, CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04626-020 

Sinop, Terça-feira, 18 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: 8012810-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))
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ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/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.: 8012810-81.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013599-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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.: 8013599-80.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAVANCO ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001567-26.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JESSICA 

DAVANCO ALVARENGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/03/2020 Hora: 13:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 1001571-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MACHINER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

 

PROCESSO n. 1001571-63.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANGELINA 

MACHINER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO POLO PASSIVO: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA 

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: 31/03/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 1001573-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001573-33.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:IVANETE DA 

SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELKE TICIANE 

VIEIRA SAKATA DIAS POLO PASSIVO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS 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: 31/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010142-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VIEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-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.: 8010142-74.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GOMES CASTANHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010651-68.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES GOMES 

CASTANHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Fora proferida 

decisão nos autos de número 0203711-65.2016.8.19001 do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cartório da 7.ª Vara Empresarial no 

dia 15/05/2017, que configuram como autoras: OI S.A., TELEMAR NORTE 

LESTE S.A., OI MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.; a qual deferiu a 

prorrogação do “stay period” de 180 dias úteis, ou até a realização da 

AGC, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo, nos seguintes termos: 

1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de 

cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as 

execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou 

sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando-se 

as que tenham sido extintas por sentença (art. 794,IdoCPC/73ouart.924, II 

do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada constrição judicial em 

espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação pelo devedor, ou, 
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ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha 

transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação da sentença como a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito ou o trânsito 

em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela 

devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a 

tutela de urgência (21/06/2016); 2) A extinção da execução ou, a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo 

devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou 

mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da data 

anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 3) As 

ações judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou rés, e que 

demandem quantia ilíquida, na forma prevista no art.6º, § 1º da LRF, 

deverão prosseguir no juízo no qual estiverem se processando, até a 

execução; 4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição 

patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida 

ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das 

requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade 

empresarial, também deverão ser suspensos, na forma do que foi 

arrazoado acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso 

concreto. 5) Com relação aos procedimentos arbitrais em que figurem 

como parte quaisquer das empresas devedoras, esclareço que deverão 

ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja, suspensão de 

todas as arbitragens nas quais já haja definição de quantias líquidas 

devidas pelas requerentes. Cumpre aqui por fim esclarecer que as 

referidas diretrizes foram mantidas em sede recursal quanto do julgamento 

do agravo de instrumento de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, as quais, 

portanto, devem ser mantidas para o período de prorrogação. Expeça-se 

Aviso a todas as Presidências e Corregedorias de Justiça do País 

comunicando a presente decisão, de modo que repassem aos seus 

subordinados órgãos julgadores. (destaque nosso). Com efeito, pelo 

exposto acima e sem maiores delongas, DECIDO: 1- SUSPENDO o 

processo até de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, a contar da 

data de 15/05/2017, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo. 2- 

Transcorrido o prazo acima, ficam desde já, as partes intimadas para se 

manifestarem, trazendo aos autos documentos hábeis (TERMO DE 

ENCERRAMENTO DE PRAZO DE SUSPENSAÕ e/ou AGC) a comprovarem a 

possibilidade do normal andamento da presente demanda. PERMANEÇAM 

os autos SUSPENSOS até ulterior deliberação. INTIMEM-SE as partes. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GOMES CASTANHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010651-68.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES GOMES 

CASTANHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Fora proferida 

decisão nos autos de número 0203711-65.2016.8.19001 do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cartório da 7.ª Vara Empresarial no 

dia 15/05/2017, que configuram como autoras: OI S.A., TELEMAR NORTE 

LESTE S.A., OI MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.; a qual deferiu a 

prorrogação do “stay period” de 180 dias úteis, ou até a realização da 

AGC, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo, nos seguintes termos: 

1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de 

cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as 

execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou 

sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando-se 

as que tenham sido extintas por sentença (art. 794,IdoCPC/73ouart.924, II 

do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada constrição judicial em 

espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação pelo devedor, ou, 

ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha 

transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação da sentença como a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito ou o trânsito 

em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela 

devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a 

tutela de urgência (21/06/2016); 2) A extinção da execução ou, a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo 

devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou 

mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da data 

anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 3) As 

ações judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou rés, e que 

demandem quantia ilíquida, na forma prevista no art.6º, § 1º da LRF, 

deverão prosseguir no juízo no qual estiverem se processando, até a 

execução; 4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição 

patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida 

ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das 

requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade 

empresarial, também deverão ser suspensos, na forma do que foi 

arrazoado acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso 

concreto. 5) Com relação aos procedimentos arbitrais em que figurem 

como parte quaisquer das empresas devedoras, esclareço que deverão 

ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja, suspensão de 

todas as arbitragens nas quais já haja definição de quantias líquidas 

devidas pelas requerentes. Cumpre aqui por fim esclarecer que as 

referidas diretrizes foram mantidas em sede recursal quanto do julgamento 

do agravo de instrumento de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, as quais, 

portanto, devem ser mantidas para o período de prorrogação. Expeça-se 

Aviso a todas as Presidências e Corregedorias de Justiça do País 

comunicando a presente decisão, de modo que repassem aos seus 

subordinados órgãos julgadores. (destaque nosso). Com efeito, pelo 

exposto acima e sem maiores delongas, DECIDO: 1- SUSPENDO o 

processo até de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, a contar da 

data de 15/05/2017, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo. 2- 

Transcorrido o prazo acima, ficam desde já, as partes intimadas para se 

manifestarem, trazendo aos autos documentos hábeis (TERMO DE 

ENCERRAMENTO DE PRAZO DE SUSPENSAÕ e/ou AGC) a comprovarem a 

possibilidade do normal andamento da presente demanda. PERMANEÇAM 

os autos SUSPENSOS até ulterior deliberação. INTIMEM-SE as partes. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GOMES CASTANHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010651-68.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 29384253.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA OAB - MT22591/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001581-10.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEX BARBOSA 

CALDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX BARBOSA 

CALDEIRA 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 
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CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 31/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 18 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: 1001583-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VAGALUME TOLDOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA SAUER LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001583-77.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VAGALUME 

TOLDOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: FUNERARIA SAUER 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: 31/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 18 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: 1002906-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA PADOVANI COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002906-25.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONISSON GODINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001591-54.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RONISSON 

GODINHO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE 

ALVES MARCAL POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 31/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005643-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VENTURA DO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(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 DECISÃO Processo: 

1005643-30.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARCIO VENTURA DO SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ante o 

descumprimento do decisum de id. 27263125 , e considerando que está 

em questão tratamento do paciente com grave quadro clínico, entendo que 

deve ser deferida a medida pleiteada em id. 26612248. Na esteira do art. 

139 do Novo Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o processo conforme 

as disposições daquele diploma, incumbindo-lhe “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;” (inciso IV). Por 

sua vez, o art. 301 do Novo Código de Processo Civil dispõe: “Art. 301. 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”. Assim, da análise dos dispositivos acima percebe-se que pode o 

julgador determinar, como medida necessária à efetivação da tutela 

específica ou à obtenção do resultado prático equivalente, o bloqueio ou 

arresto de valores depositados em conta corrente da parte demandada, 

que diante da urgência e imprescindibilidade revela-se medida legítima, 

válida e razoável o pedido da parte autora. Por oportuno, cabe registrar 

que a execução/aplicação de eventuais astreintes ou mesmo a prisão dos 

responsáveis pelo descumprimento da ordem não serão medidas eficazes 

para assegurar a realização do tratamento, impondo-se a providência 

efetiva para o cumprimento da respetiva decisão, para que se cumpra a 

promessa insculpida no art. 196 da Constituição Federal. Dita providência 

efetiva há de ser, assim, o bloqueio online de recursos públicos para 

custeio do tratamento negado, na rede pública, na rede particular. Nesse 

sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA 

E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 

196 DA CF –FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI, MARCA-PASSO 

DEFINITIVO E CINECORONARIOGRAFIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

COMPROVADAS – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO 

DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO 

DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE –– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA FORA DO PRAZO LEGAL 

– HOMOLOGAÇÃO (ARTIGO 998, CPC) – RECURSO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 2. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que 

fornecessem o procedimento cirúrgico requerido na inicial em favor do 

paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a 

medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. 

Deve ser homologado o requerimento de desistência formulado pela parte 

Autora, à vista da certidão de intempestividade do apelo por ela interposto, 

nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.4. Reconhecendo a 

necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, 

para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela 

possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e 

não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. 

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, TJMT Julgado em 15/10/2018, Publicado no 

DJE 23/10/2018). Vale consignar que os requeridos até o momento não 

apresentaram qualquer espécie de impugnação em relação ao orçamento 

apresentado, simplesmente deixando à míngua a parte autora paciente 

com grave quadro clínico que necessita do procedimento médico com 

urgência, conforme a documentação médica aviada. Por tais razões, em 

nome da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, 

tendo em vista o bem maior do cidadão brasileiro, seu direito à vida, que 
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tem como corolário o acesso à saúde que o Estado brasileiro arrogou-se 

constitucionalmente a garantir, deve ser deferida tutela pleiteada para 

bloquear os valores necessários à realização do procedimento na rede 

particular de saúde. Pelo exposto, determino o bloqueio de R$ 36.185,00, 

nas contas do Estado de Mato Grosso, ressalvadas as rubricas 

referentes à saúde, educação e pagamento de pessoal. Intime-se o 

prestador de serviços “FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE - HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO e DR. CESAR MARTINS”, menor preço, para que, 

observando os orçamentos juntados em ids. 27415830 e 24196291, 

realizem o tratamento cirúrgico solicitado em laudo médico de id. 24196311 

em favor da parte autora, sob pena de desobediência, bem como para que 

em até 10 dias da prestação do serviço junte aos autos as notas fiscais 

faturadas, demonstrando de forma analítica os valores e os 

medicamentos/procedimentos/serviços realizados/usados e informe dados 

bancários para transferência dos valores até o limite bloqueado. Cumprido 

integralmente o determinado no parágrafo anterior, intimem-se as partes 

para manifestarem acerca da documentação agregada, no prazo de 10 

(dias) dias, podendo os demandados adotar as providências necessárias, 

inclusive informar acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretárias de Saúde e de Fazenda e aos órgãos de controladoria interna 

(Provimento n. 02/2015, art. 10, §4º). Transcorrido o prazo acima sem 

manifestação dos requeridos, expeça-se o competente alvará de 

liberação, com o consequente levantamento dos valores bloqueados, a 

serem transferidos para o fornecedor em conta bancária oportunamente 

informada. Contudo, havendo impugnação dos requeridos acerca da 

constrição efetivada, volte-me os autos conclusos para deliberação. 

Eventuais sobras de bloqueio deverão ser restituídas ao ente estatal que 

teve o saldo bloqueado - Estado de Mato Grosso - em conta previamente 

informada. Dos autos dê-se vistas ao Ministério Público para os fins 

devidos. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001837-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001837-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO SALUSTIANO DA 

ROCHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA 

CARMEM Vistos etc. Diante da CERTIDÃO retro, realizo o BLOQUEIO em 

favor da FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP do importe de 

R$ 370,96 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 16578608, mediante 

ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO. Em nada sendo requerido no prazo 

de 05 dias, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpram-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011709-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY REINEKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

INSTITUTO DE UROLOGIA DE SINOP S/S (INTERESSADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011709-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AMAURY REINEKE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Diante das Notas Fiscais colacionadas ao autos, bem como a 

justificativa solicitada no item “c”, INTIMEM-SE os promovidos para que, no 

prazo comum de 10 dias, se manifestem acerca da documentação 

agregada, podendo adotar as providências necessárias, inclusive 

informar acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretárias de Saúde e de Fazenda e aos órgãos de controladoria interna 

(Provimento n. 02/2015, art. 10, §4º); Transcorrido o prazo alhures, com 

ou sem manifestação, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013638-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013638-94.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Alegou a 

parte promovente o descumprimento pela parte promovida da obrigação 

determinada em caráter liminar na decisão de Id. 25629678, mantida pela 

sentença de Id. 28192033, que declarou inexistente o débito discutido nos 

autos. Aportou ao processo documento de comprovação de Id. 29269720. 

Sendo assim, intime-se a parte promovida para que, se abstenha realizar 

cobranças referentes ao débito em questão, declarando-o inexistente, e 

demonstre em seguida, no prazo máximo de 05 dias, o seu cumprimento 

ao juízo, sob pena de arbitramento de astreintes. Intime-se Cumpra-se. 

Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010466-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ARRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010466-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

ARRUA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. De antemão, determino a 

associação deste processo ao de n.º 1010527-73.2017.8.11.0015, sem 

demora, posto que aparentemente trata-se da mesma conjuntura. Embora 

exista coisa julgada, não é possível admitir ambas as ações tratando do 

mesmo fato isso caracterizaria litigância de má-fé. De todo modo, visando 

preservar o que preconiza o art. 10 do Código de Processo Civil, que zela 

pelos princípios da não surpresa e da dialeticidade, intimem-se as partes 

para, no prazo de 03 dias, manifestarem-se pugnando o que entender de 

direito. Intimem-se Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010527-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ARRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010527-73.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

ARRUA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. De antemão, determino a 

associação deste processo ao de n.º 1010466-18.2017.8.11.0015, sem 

demora, posto que aparentemente trata-se da mesma conjuntura. Embora 

exista coisa julgada, não é possível admitir ambas as ações tratando do 

mesmo fato isso caracterizaria litigância de má-fé. De todo modo, visando 

preservar o que preconiza o art. 10 do Código de Processo Civil, que zela 

pelos princípios da não surpresa e da dialeticidade, intimem-se as partes 

para, no prazo de 03 dias, manifestarem-se pugnando o que entender de 

direito. Intimem-se Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004927-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI DALLABRIDA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO RODRIGUES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004927-03.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ZELI DALLABRIDA DE MOURA 

EXECUTADO: JOAO ANTONIO RODRIGUES LIMA Vistos etc. Pedido de 

citação editalícia formulado pela parte exequente por meio do petitório de 

Id. 27558188. De proêmio, calha frisar que o pedido autoral é medida por 

demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os meios de 

localizar a parte executada, sequer foi postulado qualquer providência ao 

Poder Judiciário por meio de seus sistemas informatizados, ou outras, no 

sentido de localizar o paradeiro do executado. Para, aí sim, sendo 

infrutíferas as diligências, intentar a pretendida citação. Noutro giro, 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: “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); “EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL 

– NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos da citação por edital a 

afirmação e a prova que o réu encontra-se nas situações encartadas nos 

incisos I e II, do art. 231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, 

certificada pelo escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal 

local. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia”. 

(TJMT - APL: 00015687920138110045 422/2017, Quinta Câmara Cível, 

Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 15/03/2017, 

Publicado no DJE em 22/03/2017); “MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – 

NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO 

PROVIDO. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu 

está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. 

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada 

antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do 

possível endereço da ré”. (TJMT - APL: 00020272320098110045, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE em 29/03/2017); Isto posto, indefiro, neste 

momento processual, o pedido de citação da parte executada por edital e 

determino a intimação da parte exequente para em 05 dias, indicar novos 

endereços onde ela possa ser encontrada e/ou pugnar o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003129-75.2017.8.11.0015. REQUERENTE: NEMIAS DE MELLO 

REQUERIDO: MARCELO PEREIRA BORGES Vistos etc. Informou a parte 

promovente no Id. 29060730 os 04 supostos endereços da parte 

promovida localizados por meio do sistema BACENJUD e pugnou pela 

tentativa de citação dela em todos. De antemão, cabe a este Juízo 

esclarecer que por traz de todas as diligencias realizadas pelo Judiciário, 

são empregados inúmeros recursos financeiros, principalmente no âmbito 

dos Juizados Especiais, em vista da isenção do pagamento de custas 

processuais em sede de 1º grau. Cabe destacar ainda, que a citação na 

forma pretendida fere diretamente os princípios regentes deste Juízo. 

Sobretudo o princípio da economia processual, que busca a redução de 

custas e despesas processuais, o da celeridade, que estabelece uma 

redução visível no tempo de tramitação processual, sendo que o tempo 

gasto em diligências tão extensas como essa acarretaria na morosidade 

do tramite e o princípio da simplicidade, que procura simplificar no que for 

possível os atos processuais, o que exige uma postura colaborativa entre 

todos os sujeitos participantes do processo, como também dispõe o art. 6º 

do CPC. Portanto, ante todo o exposto, determino que a parte promovente, 

esclareça no prazo de 05 dias, em qual dos endereços informados 

pretende que seja tentada a referida citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, 12 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009001-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA GRACIELA ROTH PROCAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009001-71.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUANA GRACIELA ROTH PROCAT Vistos etc. 

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. 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 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 
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razoável. Aplicação, dentre outros, dos arts. 4°, 6°, 789, 797 e 805 do 

CPC. Logo, proceda-se à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome do(s) 

executado(s) inscrito(s) no(s) CPF(s) nº 823.165.890-49, até o limite do 

crédito em execução, na quantia de R$ 3.611,70 (três mil seiscentos e 

onze reais e setenta centavos). Junte-se aos autos cópia da operação. 

Se exitoso o bloqueio de importância, não sendo ínfima (hipótese em que 

deverá ser logo liberada), DETERMINO seja transferida imediatamente para 

a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora. Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso e nem se 

insurgir na forma do art. 854, § 3.º e seus incisos, do CPC, certifique-se. 

Em seguida, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária visando o levantamento da quantia respectiva por meio de 

alvará judicial a ser expedido. Não havendo a efetivação do bloqueio de 

valores ou caso seja insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Inteligência 

específica do art. 854, § 3. °, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002232-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANI ELIANE STREY SCHARNETZKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002232-81.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: BRUNA ALVES DE LIMA 

EXECUTADO: ROSSANI ELIANE STREY SCHARNETZKI Vistos etc. 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. 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 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 online, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome do(s) 

executado(s) inscrito(s) no(s) CPF(s) nº 968.632.859-91, até o limite do 

crédito em execução, na quantia de R$ 3.245,50 (três mil duzentos e 

quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). Junte-se aos autos cópia 

da operação. Se exitoso o bloqueio de importância, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), DETERMINO seja transferida 

imediatamente para a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a 

este processo, quando restará formalizada a penhora. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3.º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Em seguida, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, 

apresentar conta bancária visando o levantamento da quantia respectiva 

por meio de alvará judicial a ser expedido. Não havendo a efetivação do 

bloqueio de valores ou caso seja insuficiente ou ínfimo (este a ser 

liberado), intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Inteligência específica do art. 854, § 3. °, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop-MT, 12 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013500-47.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGINALDO APRIGIO DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013500-47.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

ANTONIO REGINALDO APRIGIO DE MELO Vistos etc. 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. 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 

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 online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome do(s) executado(s) inscrito(s) no(s) 

CPF(s) nº 651.783.861-91, até o limite do crédito em execução, na quantia 

de R$ 12.085,67 (doze mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete 

centavos). Junte-se aos autos cópia da operação. Se exitoso o bloqueio 

de importância, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo 

liberada), DETERMINO seja transferida imediatamente para a conta 

Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando 

restará formalizada a penhora. Caso a parte executada não apresente 

embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso e nem se insurgir na 

forma do art. 854, § 3.º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Em seguida, 

intime-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária 

visando o levantamento da quantia respectiva por meio de alvará judicial a 

ser expedido. Não havendo a efetivação do bloqueio de valores ou caso 

seja insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Inteligência específica do art. 

854, § 3. °, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000620-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR LOURDES VENTURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000620-11.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ROSIMAR LOURDES VENTURA Vistos etc. 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. 

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 

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, 
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dentre outros, dos arts. 4°, 6°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se à 

pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome do(s) executado(s) inscrito(s) no(s) 

CPF(s) nº 569.121.961-87, até o limite do crédito em execução, na quantia 

de R$ 1.996,95 (mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco 

centavos). Junte-se aos autos cópia da operação. Se exitoso o bloqueio 

de importância, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo 

liberada), DETERMINO seja transferida imediatamente para a conta 

Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando 

restará formalizada a penhora. Caso a parte executada não apresente 

embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso e nem se insurgir na 

forma do art. 854, § 3.º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Em seguida, 

intime-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária 

visando o levantamento da quantia respectiva por meio de alvará judicial a 

ser expedido. Não havendo a efetivação do bloqueio de valores ou caso 

seja insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Inteligência específica do art. 

854, § 3. °, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PUNTEL DECORACAO DE FESTAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIM KAROLINE NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000621-25.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PUNTEL DECORACAO DE 

FESTAS EIRELI - ME REQUERIDO: YASMIM KAROLINE NUNES DOS 

SANTOS Vistos etc. 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. 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 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 online, 

com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser 

realizada em nome do(s) executado(s) inscrito(s) no(s) CPF(s) nº 

050.893.351-09, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

1.081,75 (mil e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos). Junte-se 

aos autos cópia da operação. Se exitoso o bloqueio de importância, não 

sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), DETERMINO seja 

transferida imediatamente para a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora. 

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3.º e seus 

incisos, do CPC, certifique-se. Em seguida, intime-se a parte exequente 

para, em 05 dias, apresentar conta bancária visando o levantamento da 

quantia respectiva por meio de alvará judicial a ser expedido. Não havendo 

a efetivação do bloqueio de valores ou caso seja insuficiente ou ínfimo 

(este a ser liberado), intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, conforme artigo 53, §4º 

da Lei n.º 9.099/95. Inteligência específica do art. 854, § 3. °, do citado 

digesto adjetivo, com as orientações operacionais do art. 515 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011861-91.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DINIZ LEMOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

JOSE EVANGELISTA DO AMARAL ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DONCATO BRASIL OAB - RS68952 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011861-91.2015.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIELA DINIZ LEMOS 

MELO REQUERIDO: JOSE EVANGELISTA DO AMARAL ALVES - ME, CASIL 

VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Vistos etc. 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. 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 

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 online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome do(s) executado(s) inscrito(s) no(s) 

CNPJ(s) nº 03.055.286/0001-09, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 4.238,17 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais e 

dezessete centavos). Junte-se aos autos cópia da operação. Se exitoso o 

bloqueio de importância, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), DETERMINO seja transferida imediatamente para a conta 

Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando 

restará formalizada a penhora. Caso a parte executada não apresente 

embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso e nem se insurgir na 

forma do art. 854, § 3.º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Em seguida, 

intime-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária 

visando o levantamento da quantia respectiva por meio de alvará judicial a 

ser expedido. Não havendo a efetivação do bloqueio de valores ou caso 

seja insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Inteligência específica do art. 

854, § 3. °, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011304-07.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENTILIO SATURNO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SALVADORI (EXECUTADO)

PEREIRA DA COSTA EDUCACAO MODERNA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011304-07.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: GENTILIO SATURNO DA SILVA 

EXECUTADO: PEREIRA DA COSTA EDUCACAO MODERNA LTDA - ME, 

ALMIR SALVADORI Vistos etc. Devido a alegação da parte exequente de 

conluio entre os sócios da empresa executada, para se safarem de 

assumir a responsabilidade advinda da sentença condenatória, é 
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impositivo que seja incluído no polo passivo da lide os atuais sócios 

proprietários dela e também todos os anteriores. Desconstituindo assim 

não só a personalidade jurídica pretérita da empresa, mas, sobretudo a 

presente. É importante ressaltar que no momento da aquisição de uma 

empresa, em linha de princípio, ocorre sua compra no todo, tanto os 

direitos quanto os deveres. Tenho por bem consignar que o art. 135 do 

CPC/15 preceitua que o sócio ou a pessoa jurídica (art. 135, do CPC/15), 

deve ser citado para se manifestar quanto ao aludido incidente. No caso 

dos presentes autos, o feito encontra-se incompleto, tendo sido citado 

para impugnar o pleito de desconsideração somente um dos sócios, à 

época integrante da sociedade. É imprescindível a citação de os todos 

sócios, para manifestação oportuna no prazo legal, com fito de estancar 

eventual arguição de nulidade, a teor do procedimento previsto nos artigos 

133 a 137, do CPC/15. Posto isso, determino: I - Caso seja de interesse do 

exequente a continuidade da desconsideração da personalidade jurídica, 

que informe nos autos, no prazo de 05 dias, endereço para citação dos 

demais sócios. II – Aportado aos autos os endereços, cite-se os sócios da 

empresa jurídica PEREIRA DA COSTA EDUCAÇÃO MODERNA LTDA – MT – 

CNPJ: 18.245.713/0001-80, para que no prazo de 15 dias, se manifestem 

quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. II - 

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem os autos conclusos para deliberação. Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014914-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENOIR BELISARIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014914-63.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA EXECUTADO: ADENOIR BELISARIO DE ARAUJO Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 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, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. 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 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 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 credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. 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 das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 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. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido 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 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). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE ANDREIA NARZZETTI (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000151-91.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: KARINE ANDREIA NARZZETTI 

Vistos etc. Intime-se a parte exequente para manifestar-se a respeito do 

retorno negativo do A.R. de citação de Id. 24107505, no prazo de 05 dias, 

informando novo endereço da parte executada ou pugnando o que 

entender de direito. Acaso aportado novo endereço, expeça-se mandado 

de citação/intimação que deve ser cumprido por meio de oficial de justiça 

no novo endereço juntado. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011272-36.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011272-36.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: DOUGLAS DOS SANTOS 

SILVA EXECUTADO: SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

PECAS LTDA - ME Vistos etc. Em atenção ao pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica, tenho por bem consignar que o art. 135 do 

CPC/15 preceitua que o sócio ou a pessoa jurídica (art. 135, do CPC/15), 

deve ser citado para se manifestar quanto ao aludido incidente. Ademais, 

o art. 1.062 do mesmo diploma legal, dispõe que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica é aplicável aos processos de 

competência dos Juizados Especiais. Com efeito, tenho como 

imprescindível a citação da empresa executada, para manifestação 

oportuna no prazo legal, com fito de estancar eventual arguição de 

nulidade, a teor do procedimento previsto nos artigos 133 a 137, do 

CPC/15. Posto isso, determino: I - Cite-se a empresa jurídica SOBRE 

RODAS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA. - ME – CNPJ n.º 

07.386.289/0001-78, na pessoa de seu sócio ou representante, para que 

no prazo de 15 dias, se manifeste quanto ao pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica. II - Ultrapassado o referido prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Serve o presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007400-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENALDO MAGALHAES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO JULHAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007400-93.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ENALDO MAGALHAES 

FERREIRA EXECUTADO: MARCIO ANTONIO JULHAO Vistos etc. Intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se a respeito da 

petição de Id. 27557776, pugnando o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011663-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEONILDA SANDER 38629313900 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RIBEIRO LUZIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011663-37.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: DEONILDA SANDER 

38629313900 EXECUTADO: RAQUEL RIBEIRO LUZIN Vistos etc. A parte 

exequente pugnou pela citação da parte executada por meio de telefone 

no número informado na petição de Id. 28343766. O que indefiro, isso 

porque não consta nos autos prova cabal de que o número indicado pela 

parte promovente é, de fato, da parte executada, sendo incabível citação 

via telefone nesses casos, não podendo a ligação substituir o ato formal 

da citação. Dessa forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 05 dias, informe endereço da parte executada ou pugne o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007135-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRECI ANTONIO KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JACOB DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007135-57.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: PATRECI ANTONIO KLEIN 

EXECUTADO: LEANDRO JACOB DA SILVA Vistos etc. A parte exequente 

pugnou pela citação da parte executada por meio de telefone nos números 

informados na petição de Id. 28493769. O que indefiro, isso porque não 

consta nos autos prova cabal de que os números indicados pela parte 

exequente é, de fato, da parte executada, sendo incabível citação via 

telefone nesses casos, não podendo a ligação substituir o ato formal da 

citação. Dessa forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

05 dias, informe endereço da parte executada ou pugne o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBESON FERNANDO GOMES (EXECUTADO)

GENAINY FERNANDES BARBOSA (EXECUTADO)

ELIZENA FERNANDES DE MORAES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001477-23.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JUREMA SALETE GRAPIGLIA 

TOZI EXECUTADO: GENAINY FERNANDES BARBOSA, ROBESON 

FERNANDO GOMES, ELIZENA FERNANDES DE MORAES SILVA Vistos etc. 

Petição da parte exequente pugnando pela intimação da parte executada 

por meio de telefone, o que indefiro, isso porque não consta nos autos 

prova cabal de que o número indicado pela parte exequente é, de fato, da 

parte executada, ademais, já realizadas inúmeras tentativas de intimação 

por telefone, todas infrutíferas. Adiante, determino a intimação da 

executada Genainy Fernandes Barbosa, acerca da penhora realizada nos 

autos, por meio de oficial de justiça, no endereço informado na petição de 

Id. 28961028. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 124 de 229



informar o endereço dos demais executados e restando infrutífera a 

diligência acima determinada, intime-a para, no mesmo prazo, informar 

novo endereço da executada ou pugnar o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001816-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLARINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELULAR CENTRO ASSISTÊNCIA TÉCNICA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ LEONARDO DEL NERO PIRES OAB - PR80759 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001816-11.2019.8.11.0015. AUTOR(A): DAVID CLARINDO DA SILVA 

REU: CELULAR CENTRO ASSISTÊNCIA TÉCNICA Vistos etc. Tendo em 

vista o registrado no termo de audiência de Id. 29026366, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 dias, justifique sua ausência na 

solenidade conciliatória, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013022-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013022-39.2015.8.11.0015. REQUERIDO: VIVO S.A. REQUERENTE: 

MARLI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA Vistos. CUMPRA-SE a 

determinação contida no id. 25637125. Com o aporte das informações, 

INTIME-SE a parte exequente a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Sinop, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011443-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI CARLOS MOCELIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011443-22.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELOI CARLOS MOCELIM 

REQUERIDO: JORGE DOS SANTOS SOUZA Vistos etc. Aportado no Id. 

26097873 certidão de falecimento da parte promovida, que veio a óbito em 

04/07/2017. Sobre a respectiva informação, diga a parte promovente para, 

no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 4554-92.2000.8.11.0002 – CÓDIGO 25816

INTIMAÇÃO DO DR. EDEN ANDERSON GARCIA, OAB/MT Nº 21.835, para 

que tome ciência que o processo n. º 4554-92.2000.8.11.0002 – CÓDIGO 

25816, da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 345, 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 

17/02/2020.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010055-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. D. O. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS DE FREITAS OAB - MT9434/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1010055-43.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 12.666,00; Tipo: 

Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]; 

Certifico que, tendo em vista a contestação apresentada e Ofício resposta 

do SESI/SENAI, impulsiono os autos para intimar a parte Autora a 

impugnar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias - Prov. 56/2007-CGJ.. 

VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020 FIDELIS CANDIDO FILHO 

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003178-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIZIA GONCALVES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

segundo serviço notarial e registral de varzea grande-mt (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1003178-87.2019.8.11.0002 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 nos autos . Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 2020. Nercy 

Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004009-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (AUTOR(A))

V. P. D. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. G. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004009-09.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Cumprimento de Sentença. O executado não foi localizado para 

intimação pessoal (Id. 16656662). Os patronos da parte credora, 

devidamente intimados, não se manifestaram nos autos e a parte 

exequente não foi localizada para intimação pessoal (Id. 22565096). Assim 

sendo, diante da inércia da credora que não dá andamento ao feito, bem 

ainda considerando a impossibilidade do processo permanecer paralisado 

indefinidamente, não há alternativa a não ser a extinção do feito. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas (Id. 

14401959). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de Fevereiro de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003513-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003513-43.2018.8.11.0002. VISTOS etc. TATIANE 

MARIA DE OLIVEIRA E SILVA, W. G. D. J., V. M. de O. e L. H. O. e S. D., os 

três últimos menores de idade, representados/assistidos por sua genitora, 

primeira requerente, formularam o presente pedido de expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL, aduzindo, para tanto, o que segue. Os requerentes 

são, respectivamente, viúva e filhos de William Gonçalves Dias, falecido 

em 23/08/2017, e que o mesmo deixou certa quantia de saldo financeiro 

decorrente do FGTS e conta poupança. A petição foi instruída com 

procuração e documentos (Id. 12991043 a 12991109). O feito foi 

inicialmente distribuído para a 2ª Vara Cível desta comarca. Em decisão (Id. 

13018985) foi determinada a emenda a inicial, para que a parte autora 

juntasse aos autos procuração e declaração de hipossuficiência assinada 

pela menor púbere, devidamente assistido pela sua genitora bem como 

procuração em nome dos impúberes representados por sua genitora, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, bem ainda determinada 

a exclusão da Caixa Econômica Federal do pólo passivo da ação, por se 

tratar de procedimento de jurisdição voluntária. No Id. 13308460 a parte 

autora encartou apenas a procuração e declaração de hipossuficiência do 

menor púbere L. H. O. e S. D. assistido por sua genitora. O Juízo da 2ª 

Vara Cível desta comarca declinou da competência para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões (Id. 13336367). O processo foi 

redistribuído por sorteio para esta Vara. Em decisão constante do Id. 

14120557 o processo foi recebido no estado em que se encontrava; 

deferida a AJG e determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal para que informasse a este juízo a existência de saldo de FGTS, 

PIS/PASEP ou outros eventuais valores depositados na conta do “de 

cujus”. Ofício da Caixa Econômica Federal informando no Id. 15109928 a 

existência de valor em nome do falecido, na data de 27/08/2018, de R$ 

3.272,73. Os requerentes se manifestaram pugnando pela liberação dos 

valores e indicando conta para depósito (Id. 15261189). O Ministério 

Público manifestou-se pela concessão do alvará judicial requerido, 

independente de prestação de contas em razão do pequeno valor, 

liberando os valores para depósito em nome dos beneficiários (Id. 

18017850). No Id. 18134810 foi determinada a intimação dos requerentes 

para que informassem a existência de bens a inventar, bem ainda se 

ajuizou Ação de Inventário, ante a informação contida na certidão de óbito 

(Id 12991200). Manifestação da parte autora no Id. 21179715 informando 

que o “de cujus” deixou uma moto, que sobrou apenas a carcaça em 

decorrência do acidente e indenizações por parte do autor dos fatos que 

culminou em sua morte acidentalmente, objeto do acordo formalizado em 

13/11/2018, perante a 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT (Processo 

1024183-82.2018.8.11.0041). Encartou os documentos nos Ids. 21179715 

a 21179722. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Alvará 

Judicial para levantamento de valores referentes ao FGTS e saldo de 

conta poupança, deixados pelo “de cujus”, Sr. Willian Gonçalves Dias. O 

procedimento adotado pelos requerentes encontra respaldo legal no artigo 

666, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 666. Independerá de 

inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 

6.858, de 24 de novembro de 1980. E o art. 1º, caput, da referida lei: Art. 

1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Negritei). § 1º - As 

quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de 

poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis 

após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para 

aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou 

para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. § 2º - 

Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este 

artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e 

Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas 

pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP. Os 

autores são, respectivamente, viúva e filhos do “de cujus”, conforme 

documentos pessoais acostados aos autos. O documento constante do Id. 

15109928 comprova que o crédito não fora recebido em vida pelo titular. A 

certidão de óbito demonstra que o falecido era casado e deixou filhos (Id. 

12991200). Dessa feita, evidenciado fica o direito dos requerentes em 

resgatar o numerário a que têm direito, conforme preconiza o artigo 1.837 

do Código Civil. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.º, 

da Lei 6.858/80, e disposições do Código de Processo Civil aplicáveis à 

espécie, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e 

determino a expedição de alvará judicial, para levantamento dos valores 

existentes na Caixa Econômica Federal, referentes ao FGTS e saldo de 

conta poupança, em nome do “de cujus” WILLIAM GONÇALVES DIAS, em 

favor dos requerentes, independentemente de prestação de contas. P. R. 

I. Expeça-se alvará. Isentos de custas processuais (Id. 14120557). Após 

o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de Fevereiro de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020540-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANISE DE MORAES DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINO JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1020540-05.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Evanise de Moraes da Silva, que deverá 

assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Diligencie-se a inventariante, junto à Central 

de Testamentos, no sentido de promover a juntada aos autos, da 

comprovação da inexistência de testamento deixado pela “de cujus”, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as 

primeiras declarações, citem-se para os termos do Inventário, os 

herdeiros não representados, legatários e interessado, Sra. Andreia 

Regina de Moraes da Silva Miranda, a Fazenda Pública e o Ministério 

Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou maior incapaz, 

para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo previsto no 

artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A 

avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo do imposto 

e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, a 

Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) 

e plano de partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve carrear 

aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda Pública 

Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. Cumpridas as 

determinações acima descritas, venham-me os autos conclusos. Após, 

intimem-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012138-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1012138-32.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão e da certidão que designou 

audiência de ID 25100520 - Decisão 29358203 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 18 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta/ Gestora/ Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003427-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. C. (REQUERIDO)

T. B. M. D. S. (REQUERIDO)

R. M. A. S. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

I. N. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1003427-38.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogado(as) da 

Autora para trazer aos autos a certidão de nascimento ou de casamento 

da interditada para possibilitar a expedição do mandado de averbação da 

interdição no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001757-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA CRUZ DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRUZ DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10____Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1001757-62.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Relações de Parentesco]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: DULCINEIA CRUZ DA COSTA 

Endereço: Inexistente, Rua Dois, n 08, Quadra H, Resid Renato Jose 

Santo, Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA CRUZ DA COSTA Endereço: Inexistente, Rua 

Dois, n 08, Quadra H, Resid Renato Jose Santo, Inexistente, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 FINALIDADE: A QUEM POSSA 

INTERESSAR SENTENÇA: DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código 

Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO DE MARIA CRUZ DA 

COSTA, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis, nomeando como sua curadora sua filha, a requerente, Sra. 

DULCINEIA CRUZ DA COSTA, também qualificada nos autos, que deverá 

prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 

forma da lei. A autora poderá representar a requerida em todos os órgãos 

públicos e bancários. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, 

inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede 

mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na 

Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo 

órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o 

disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. LAVRE-SE O TERMO DE CURATELA 

DEFINITIVA. Isento de custas. Registre-se. Sentença publicada em 

audiência. Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, 

ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se”. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 18 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009656-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MS15269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. F. C. (REU)

M. F. D. (REU)

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. 1009656-14.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos. Compulsando os autos, verifica-se que foi deferido 

o pedido do autor para realização da audiência de conciliação por 

videoconferência (Id. 25292258). Entretanto, o Setor Técnico de 

Informática, ao solicitar a reunião por meio de videoconferência à Campo 

Grande/MS, recebeu a informação de que tal ferramenta está 

regulamentada apenas para realização nas comarcas do estado de Mato 

do Grosso do Sul (Id. 27170166). Em audiência, diante da ausência do 

autor, foi designada audiência de instrução e julgamento (Id. 27415730). O 

autor formulou pedido de realização da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos por WhatsApp ou Skype, ante a 

hipossuficiência econômica deste (Id. 27613305). Ocorre que diante da 

disponibilização da ferramenta de videoconferência para a realização das 

audiências, inviável se torna a realização por outro meio por ausência de 

suporte técnico, motivo pelo qual indefiro o pedido do autor constante no 

Id. 27613305. Certifique-se a respeito de apresentação de defesa pela 

parte requerida (Id. 27415730). Intimem-se as partes para prestar 
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depoimento pessoal e apresentar rol de testemunhas, nos termos de artigo 

450 e 455, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça-se carta 

precatória para oitiva do autor e das testemunhas por si arroladas, na 

comarca onde residem. Expeça-se o necessário à realização do ato, 

intimando-se todos. Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério 

Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de Fevereiro de 2020. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001298-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA VICUNA BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE PAULO CARDOSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO PROCE. nº 

1001298-60.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC, remeto este autos ao Representante do Ministério 

Público Estadual, para manifestar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 18 

de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta/ GestoraJudicial

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002895-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ETILDE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO OAB - MT7626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA (REU)

DAYANA RODRIGUES DE LIMA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1002895-64.2019.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: EDNA ETILDE 

GONCALVES POLO PASSIVO: Nome: DAYANA RODRIGUES DE LIMA 

Nome: ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO ausente, acima qualificado(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo 

resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos 

presentes autos, 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 da Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável "Post Mortem", figurando como polo ativo a Sr.ª Edna 

Etilde Gonçalves e como polo passivo a Sr.ª Dayana Rodrigues Lima e Sr.ª 

Elizabeth Rodrigues de Lima. A requerente propôs a ação em virtude de 

ter mantido relacionamento com o falecido Sr.º Edson Rodrigues da Silva, 

sendo esta de forma pública e contínua, com o intuito de constituir uma 

família, que era conhecida por todos os familiares, vizinhos e demais 

cidadãos do município. Ademais desta união não sobreveio filhos como 

também o casal não adquiriu bens em comum para partilha. Dessa forma, a 

requerente vem por meio do poder judiciário buscar amparo de seu direito, 

em especial, o reconhecimento de União Estável para o fim de conseguir 

requerer a pensão por morte de seu companheiro Edson Rodrigues da 

Silva. DESPACHO/ DECISÃO: VISTOS etc. Defiro como requerido (Id. 

25718246). Citem-se as requeridas, por edital com prazo de 20 dias, para, 

querendo, contestar o pedido no prazo legal, devendo constar do 

mandado as advertências previstas nos artigos 335, inciso I e 344, ambos 

do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se 

vistas a parte autora para manifestação. Não sendo apresentada 

contestação, nomeio desde já um dos ilustres Advogados da UNIVAG 

para proceder à defesa das requeridas citadas por edital (art. 72, inciso II, 

do CPC). Com a defesa, diga a autora. Após, conclusos. Cumpra-se. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. VÁRZEA GRANDE, 18 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. MATRÍCULA: 37954 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.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010758-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. R. (AUTOR(A))

J. G. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

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 

SENTENÇA Processo: 1010758-71.2019.8.11.0002. AUTOR(A): EMILENE 

MARTINS RODRIGUES, JOAO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA REU: JEAN 

BATISTA DA SILVA Trata-se de ação de AÇÃO DE ALIMENTOS promovida 

por JOÃO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA em face de JEAN BATISTA DA 

SILVA, todos qualificados nos autos, pelos motivos expostos na inicial. A 

parte requerida apresentou contestação, acompanhada de prova 

documental, discordando das afirmativas contidas na inicial. O feito 

caminha para o julgamento. É o relatório. DECIDO. O feito encontra-se 

maduro para julgamento. Em matéria de pensão alimentícia é mister que se 

considere o Binômio necessidade – possibilidade, sob pena de se criar um 

desequilíbrio entre as partes da relação. O caso em análise demonstra um 

pedido de alimento em virtude da necessidade de permanência do 

encargo, considerando a maioridade civil do autor, onde demonstra a 

necessidade de continuidade do auxilio paterno para complementação e 

qualificação especifica no campo profissional. A maioridade civil por si só 

não exime o dever de prestar alimentos, estampada a necessidade em 

virtude da vida universitária que chegou, embora tenha cessado o poder 

familiar, não desaparece o dever de solidariedade em decorrência da 

relação parental. Se o filho precisa de alimentos para garantir a frequência 

regular ao estabelecimento de ensino, como complemento da sua 

educação, sobrevém o dever residual do poder familiar obrigando o pai a 

auxilia-lo nos termos do Código Civil Brasileiro, (Art. 1694, 1696 e 1607). 

Verifico, outrossim. Que o autor conta com idade condizente ao ano que 
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cursa, auxilia a mãe na empresa, onde emprestou o seu nome para 

configuração de LTDA: buscou recursos com bolsa do Enem e da 

faculdade e demonstrou, conforme documento que determinei juntada, ter 

um excelente aproveitamento, figurando como a menor nota 8,7. Assim a 

mensalidade que tem o valor de 2652,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e 

dois reais) passou para 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com os 

descontos de bolsista. O valor arbitrado liminarmente ainda não cobre a 

mensalidade do curso que deverá ser complementada pela genitora, figura 

parental que arca com todos os demais gastos do autor. Obtém-se 

claramente pelo aqui elucidado que a genitora arca com a maior da 

subsistência do filho e que a parte que cabe ao genitor não traz 

discrepância à documentação renda que se deduz da documentação 

obtida em seu comercio. Por tais considerações e o que mais constam dos 

autos, a aplicação da solidariedade aqui invocada talvez futuramente 

valha para os genitores que também, futuramente, poderão exercitá-lo. 

Considerando tratar-se de uma situação especifica na legislação, Julgo 

Procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, torno definitivo o valor arbitrado liminarmente, a pedido do 

genitor os depósitos serão realizados em conta poupança do autor. sem 

custas. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Maria Jucilene da Silva ______, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010758-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. R. (AUTOR(A))

J. G. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

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 

SENTENÇA Processo: 1010758-71.2019.8.11.0002. AUTOR(A): EMILENE 

MARTINS RODRIGUES, JOAO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA REU: JEAN 

BATISTA DA SILVA Trata-se de ação de AÇÃO DE ALIMENTOS promovida 

por JOÃO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA em face de JEAN BATISTA DA 

SILVA, todos qualificados nos autos, pelos motivos expostos na inicial. A 

parte requerida apresentou contestação, acompanhada de prova 

documental, discordando das afirmativas contidas na inicial. O feito 

caminha para o julgamento. É o relatório. DECIDO. O feito encontra-se 

maduro para julgamento. Em matéria de pensão alimentícia é mister que se 

considere o Binômio necessidade – possibilidade, sob pena de se criar um 

desequilíbrio entre as partes da relação. O caso em análise demonstra um 

pedido de alimento em virtude da necessidade de permanência do 

encargo, considerando a maioridade civil do autor, onde demonstra a 

necessidade de continuidade do auxilio paterno para complementação e 

qualificação especifica no campo profissional. A maioridade civil por si só 

não exime o dever de prestar alimentos, estampada a necessidade em 

virtude da vida universitária que chegou, embora tenha cessado o poder 

familiar, não desaparece o dever de solidariedade em decorrência da 

relação parental. Se o filho precisa de alimentos para garantir a frequência 

regular ao estabelecimento de ensino, como complemento da sua 

educação, sobrevém o dever residual do poder familiar obrigando o pai a 

auxilia-lo nos termos do Código Civil Brasileiro, (Art. 1694, 1696 e 1607). 

Verifico, outrossim. Que o autor conta com idade condizente ao ano que 

cursa, auxilia a mãe na empresa, onde emprestou o seu nome para 

configuração de LTDA: buscou recursos com bolsa do Enem e da 

faculdade e demonstrou, conforme documento que determinei juntada, ter 

um excelente aproveitamento, figurando como a menor nota 8,7. Assim a 

mensalidade que tem o valor de 2652,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e 

dois reais) passou para 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com os 

descontos de bolsista. O valor arbitrado liminarmente ainda não cobre a 

mensalidade do curso que deverá ser complementada pela genitora, figura 

parental que arca com todos os demais gastos do autor. Obtém-se 

claramente pelo aqui elucidado que a genitora arca com a maior da 

subsistência do filho e que a parte que cabe ao genitor não traz 

discrepância à documentação renda que se deduz da documentação 

obtida em seu comercio. Por tais considerações e o que mais constam dos 

autos, a aplicação da solidariedade aqui invocada talvez futuramente 

valha para os genitores que também, futuramente, poderão exercitá-lo. 

Considerando tratar-se de uma situação especifica na legislação, Julgo 

Procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, torno definitivo o valor arbitrado liminarmente, a pedido do 

genitor os depósitos serão realizados em conta poupança do autor. sem 

custas. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Maria Jucilene da Silva ______, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004177-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004177-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ILBENIO REINALDO DE 

AMORIM BOTELHO REQUERIDO: EUNEIDE PEREIRA DA LUZ Concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora se manifeste nos autos, 

acerca dos documentos de id 28221425. R Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003636-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT14103-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

G. C. D. O. (TESTEMUNHA)

I. V. F. (TESTEMUNHA)

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 

SENTENÇA PROCESSO N. 1003636-41.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS REQUERENTE: S.F.S. e D.C.F.S., representados por sua 

genitora KAROLINE FIGUEIREDO. REQUERIDO: DEYVED CASSIO DE 

SOUZA SILVA. Vistos etc. S.F.S. e D.C.F.S., representados por sua 

genitora KAROLINE FIGUEIREDO, ajuizaram a presente AÇÃO DE 

ALIMENTOS em face de seu genitor DEYVED CASSIO DE SOUZA SILVA, 

nos termos do exposto na petição inicial (ID. 13059349). Da relação entre 

a genitora dos autores e o requerido adveio o nascimento 2 (dois) filhos, 

SOPHIA FIGUEIREDO DA SILVA (15/06/2011) e DAVI CASSIO FIGUEIREDO 

SILVA (16/08/2013), conforme certidões de nascimento (ID. 13059412). 

Aduz que o genitor dos requerentes é técnico em radiologia e possui uma 

renda mensal de aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Ao 

final, pede pela procedência do pedido, bem como a fixação de alimentos 

no valor equivalente a 52,41% (cinquenta e dois vírgula quarenta e um por 

cento) de um salário mínimo vigente, a ser depositado em conta bancária, 

em nome da representante legal dos autores, todo dia 10 (dez) de cada 

mês. Juntaram declaração e documentos (ID. 13059335). A inicial foi 

recebida e os alimentos provisórios fixados em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, e 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas a 

partir da citação (ID. 13063518). Apesar de não ter sido citado (ID. 

16971916), o requerido compareceu à audiência de conciliação designada 
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para o dia 20/02/2019, às 15 horas, que restou infrutífera (ID. 18169841). 

O requerido apresentou contestação (ID. 18470358). Impugnação 

acostada aos autos (ID. 18571253). Considerando-se o preceituado pelo 

Parágrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, foi convertido 

o rito do processamento pela Lei 5.478/68, designando-se Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 04/02/2020, às 14:30 horas (ID. 

2411963). Aberta a audiência de Instrução, foi verificada a ausência da 

parte autora, estando presente somente sua patrona, presente também o 

requerido, devidamente acompanhado de seu advogado, que pediu a 

palavra a fim de requerer o julgamento antecipado da lide, haja vista que o 

requerido concorda com os pedidos formulados pelos requerentes. Diante 

da concordância do requerido com os pedidos contidos na exordial, a 

representante do Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao 

julgamento antecipado postulado (ID. 28838305). É o relatório. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por S.F.S. e D.C.F.S., 

representados por sua genitora KAROLINE FIGUEIREDO, em face de seu 

genitor DEYVED CASSIO DE SOUZA SILVA, todos já qualificados nos 

autos. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, destaca que o 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras 

provas. Senão vejamos: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas”. Inicialmente, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido, nos termos do 

disposto no artigo 98, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, 

especificamente ID. 13059412 (certidões de nascimento dos requerentes), 

verifica-se que os infantes são filhos do requerido, o que por si só, já o 

obriga a contribuir com o sustento da criança, não havendo necessidade 

de maiores digressões acerca do dever de alimentar. Na medida em que 

se busca atender as necessidades dos sujeitos que pretendem alimentos, 

deve-se ponderar, com base na proporcionalidade, a possibilidade 

econômica de quem os prestará, nos termos do disposto no artigo 1.694, § 

1º, do Código de Processo Civil, que assim prevê: “Art. 1.694. Podem os 

parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos 

de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição 

social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Sobre o tema, o egrégio 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem se manifestado em casos 

semelhantes, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHA MENOR DE IDADE. ALIMENTANTE 

QUE POSSUI OUTROS FILHOS, FRUTO DE SEU ATUAL 

RELACIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA VERBA. 

ALIMENTANTE PRESO, CUMPRINDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 

REGIME FECHADO. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS 

ALIMENTOS. Os alimentos provisórios em foco decorrem do dever de 

sustento dos pais em relação aos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 

1.566, inc. IV, do Código Civil) e sua fixação depende de comprovação 

das necessidades do requerente e das possibilidades da pessoa 

obrigada, nos termos do § 1º do art. 1.694 do CCB. Considerando as 

necessidades presumidas da beneficiária dos alimentos, em razão da 

menoridade, e estando o alimentante desempregado, à luz do binômio 

necessidade-possibilidade, afigura-se adequada a fixação dos alimentos 

provisórios no patamar de 30% do salário mínimo. Todavia, é certo que o 

fato de estar o alimentante cumprindo pena privativa de liberdade em 

regime fechado, em tese, lhe impossibilita de auferir renda. Desse modo, 

impõe-se suspender a exigibilidade do pagamento de alimentos provisórios 

enquanto estiver cumprindo pena privativa de liberdade em regime 

fechado. Por outro lado, nada obsta que a beneficiária dos alimentos 

busque junto ao INSS a sua habilitação como dependente dele, a fim de 

que receba uma quota-parte do auxílio-reclusão pago pelo órgão 

previdenciário o que, por ora, enquanto perdurar essa situação, permitirá 

que a menina tenha suas necessidades, ou ao menos parte delas, 

supridas. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70078812435, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 28/02/2019). 

Depreende-se dos autos, mais precisamente da Contestação (ID. 

18470360) e da ata da Audiência de Instrução e Julgamento (ID. 

28838317), que o Requerido concorda com todos os pedidos formulados 

pelos Requerentes na Inicial, anuindo com a fixação de alimentos 

definitivos no valor equivalente a 52,41% (cinquenta e dois vírgula 

quarenta e um por cento) de um salário mínimo vigente e 50% (cinquenta 

por cento) das despesas médicas e escolares. Logo, uma vez que o 

pedido dos requerentes/oferta do requerido atende ao binômio 

necessidade/possibilidade e levando-se em conta o referido valor supre 

as necessidades dos infante e não se apresentam como impagáveis, fixo 

como alimentos definitivos o valor correspondente a 52,41% (cinquenta e 

dois vírgula quarenta e um por cento) de um salário mínimo vigente, que 

deverão ser acrescidos de e 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médicas e escolares. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, fixo como 

alimentos definitivos o valor correspondente a 52,41% (cinquenta e dois 

vírgula quarenta e um por cento) de um salário mínimo vigente, que 

deverão ser acrescidos de e 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médicas e escolares. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003636-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT14103-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

G. C. D. O. (TESTEMUNHA)

I. V. F. (TESTEMUNHA)

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 

SENTENÇA PROCESSO N. 1003636-41.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS REQUERENTE: S.F.S. e D.C.F.S., representados por sua 

genitora KAROLINE FIGUEIREDO. REQUERIDO: DEYVED CASSIO DE 

SOUZA SILVA. Vistos etc. S.F.S. e D.C.F.S., representados por sua 

genitora KAROLINE FIGUEIREDO, ajuizaram a presente AÇÃO DE 

ALIMENTOS em face de seu genitor DEYVED CASSIO DE SOUZA SILVA, 

nos termos do exposto na petição inicial (ID. 13059349). Da relação entre 

a genitora dos autores e o requerido adveio o nascimento 2 (dois) filhos, 

SOPHIA FIGUEIREDO DA SILVA (15/06/2011) e DAVI CASSIO FIGUEIREDO 

SILVA (16/08/2013), conforme certidões de nascimento (ID. 13059412). 

Aduz que o genitor dos requerentes é técnico em radiologia e possui uma 

renda mensal de aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Ao 

final, pede pela procedência do pedido, bem como a fixação de alimentos 

no valor equivalente a 52,41% (cinquenta e dois vírgula quarenta e um por 

cento) de um salário mínimo vigente, a ser depositado em conta bancária, 

em nome da representante legal dos autores, todo dia 10 (dez) de cada 

mês. Juntaram declaração e documentos (ID. 13059335). A inicial foi 

recebida e os alimentos provisórios fixados em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, e 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas a 

partir da citação (ID. 13063518). Apesar de não ter sido citado (ID. 

16971916), o requerido compareceu à audiência de conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 15 horas, que restou infrutífera (ID. 18169841). 

O requerido apresentou contestação (ID. 18470358). Impugnação 

acostada aos autos (ID. 18571253). Considerando-se o preceituado pelo 

Parágrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, foi convertido 

o rito do processamento pela Lei 5.478/68, designando-se Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 04/02/2020, às 14:30 horas (ID. 

2411963). Aberta a audiência de Instrução, foi verificada a ausência da 

parte autora, estando presente somente sua patrona, presente também o 

requerido, devidamente acompanhado de seu advogado, que pediu a 

palavra a fim de requerer o julgamento antecipado da lide, haja vista que o 

requerido concorda com os pedidos formulados pelos requerentes. Diante 

da concordância do requerido com os pedidos contidos na exordial, a 

representante do Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao 

julgamento antecipado postulado (ID. 28838305). É o relatório. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por S.F.S. e D.C.F.S., 

representados por sua genitora KAROLINE FIGUEIREDO, em face de seu 

genitor DEYVED CASSIO DE SOUZA SILVA, todos já qualificados nos 

autos. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, destaca que o 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 130 de 229



de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras 

provas. Senão vejamos: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas”. Inicialmente, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido, nos termos do 

disposto no artigo 98, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, 

especificamente ID. 13059412 (certidões de nascimento dos requerentes), 

verifica-se que os infantes são filhos do requerido, o que por si só, já o 

obriga a contribuir com o sustento da criança, não havendo necessidade 

de maiores digressões acerca do dever de alimentar. Na medida em que 

se busca atender as necessidades dos sujeitos que pretendem alimentos, 

deve-se ponderar, com base na proporcionalidade, a possibilidade 

econômica de quem os prestará, nos termos do disposto no artigo 1.694, § 

1º, do Código de Processo Civil, que assim prevê: “Art. 1.694. Podem os 

parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos 

de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição 

social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Sobre o tema, o egrégio 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem se manifestado em casos 

semelhantes, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHA MENOR DE IDADE. ALIMENTANTE 

QUE POSSUI OUTROS FILHOS, FRUTO DE SEU ATUAL 

RELACIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA VERBA. 

ALIMENTANTE PRESO, CUMPRINDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 

REGIME FECHADO. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS 

ALIMENTOS. Os alimentos provisórios em foco decorrem do dever de 

sustento dos pais em relação aos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 

1.566, inc. IV, do Código Civil) e sua fixação depende de comprovação 

das necessidades do requerente e das possibilidades da pessoa 

obrigada, nos termos do § 1º do art. 1.694 do CCB. Considerando as 

necessidades presumidas da beneficiária dos alimentos, em razão da 

menoridade, e estando o alimentante desempregado, à luz do binômio 

necessidade-possibilidade, afigura-se adequada a fixação dos alimentos 

provisórios no patamar de 30% do salário mínimo. Todavia, é certo que o 

fato de estar o alimentante cumprindo pena privativa de liberdade em 

regime fechado, em tese, lhe impossibilita de auferir renda. Desse modo, 

impõe-se suspender a exigibilidade do pagamento de alimentos provisórios 

enquanto estiver cumprindo pena privativa de liberdade em regime 

fechado. Por outro lado, nada obsta que a beneficiária dos alimentos 

busque junto ao INSS a sua habilitação como dependente dele, a fim de 

que receba uma quota-parte do auxílio-reclusão pago pelo órgão 

previdenciário o que, por ora, enquanto perdurar essa situação, permitirá 

que a menina tenha suas necessidades, ou ao menos parte delas, 

supridas. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70078812435, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 28/02/2019). 

Depreende-se dos autos, mais precisamente da Contestação (ID. 

18470360) e da ata da Audiência de Instrução e Julgamento (ID. 

28838317), que o Requerido concorda com todos os pedidos formulados 

pelos Requerentes na Inicial, anuindo com a fixação de alimentos 

definitivos no valor equivalente a 52,41% (cinquenta e dois vírgula 

quarenta e um por cento) de um salário mínimo vigente e 50% (cinquenta 

por cento) das despesas médicas e escolares. Logo, uma vez que o 

pedido dos requerentes/oferta do requerido atende ao binômio 

necessidade/possibilidade e levando-se em conta o referido valor supre 

as necessidades dos infante e não se apresentam como impagáveis, fixo 

como alimentos definitivos o valor correspondente a 52,41% (cinquenta e 

dois vírgula quarenta e um por cento) de um salário mínimo vigente, que 

deverão ser acrescidos de e 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médicas e escolares. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, fixo como 

alimentos definitivos o valor correspondente a 52,41% (cinquenta e dois 

vírgula quarenta e um por cento) de um salário mínimo vigente, que 

deverão ser acrescidos de e 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médicas e escolares. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018025-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. V. T. (AUTOR(A))

T. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. T. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1018025-94.2019.8.11.0002. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS REQUERENTE: A.J.V.T., representada por sua genitora 

TATIANE ALVES DA COSTA REQUERIDA: LAUDEMIR ROQUE TELO Vistos 

etc. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela DE 

Urgência, movida por ANA JULIA VALENTINE TELO, representada por sua 

genitora TATIANE ALVES DA COSTA, em desfavor de LAUDEMIR ROQUE 

TELO, devidamente qualificados nos autos (ID. 26374715). Em face da 

emenda à Exordial acostada ao ID. 27604724, a inicial foi recebida (ID. 

26610630), com o deferimento da gratuidade da justiça postulada. A 

liminar pretendida foi indeferida, ante a ausência de documentos que 

comprovassem possíveis alterações dos rendimentos do requerido, tendo 

sido ainda, designada audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento 

para o dia 15/4/2020, às 15 horas. Em nova manifestação, a requerente 

pleiteia a reconsideração do pedido de liminar, argumentando que o 

requerido, ao tomar ciência da interposição da presente demanda judicial, 

parou de realizar transferências de valores que mensalmente fazia em 

favor da genitora da requerente, referentes a um acordo sobre a venda 

de empresa do casal, que variavam entre R$ 1.800,00 a R$ 2.000,00. 

Aduz que, conforme consignado na exordial, a genitora da infante 

encontra-se desempregada, trabalhando somente de “bicos” e com 

vendas de cosméticos para ter alguma renda, que mal consegue pagar as 

despesas básicas do mês, e ainda manter necessidades básicas da 

requerente. Informa que no atual momento, as faturas de energia e 

condomínio estão atrasadas e que a representante da requerente está 

procurando outras formas de complementar renda e manter necessidades 

básica para sua filha, razão pela qual pleiteia a reconsideração da decisão 

de ID. 26610630. É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos, que a 

requerente busca reconsideração de decisão que indeferiu Tutela 

Provisória de Urgência, a qual pretendia a fixação de alimentos no valor 

correspondente a 04 (quatro) salários mínimos vigentes, e, para tanto, 

junta documentação atinente a dívidas contraídas pela representante da 

autora (ID. 28294096). Extrai-se da fundamentação, bem como da 

documentação juntada aos autos, que o requerido, supostamente, 

efetuava transferências mensais à genitora da infante, e, segundo a 

autora, cessou com os referidos repasses de numerários, ao tomar 

ciência da presente demanda judicial, razão pela qual pretende a reanálise 

do decisum. Como bem consignado na decisão de ID. 26610630, verifico 

que não constam provas de possíveis alterações dos rendimentos do 

requerido, capaz de justificar o deferimento de modificação de verba 

alimentar em sede de Tutela Provisória de Urgência, fato este que não se 

modificou, vez que os documentos juntados pela requerente (ID. 

28294096), em nada contribuem para que haja uma mudança de 

entendimento por parte dessa Julgadora, tendo em vista que a situação 

fática se presenta inalterada. No tocante a argumentação de que o 

requerido mensalmente depositava valores em benefício da genitora da 

requerente, e, com a ciência da existência da presente Revisional, tais 

depósitos cessaram, em nada contribui para o deferimento da tutela 

perquirida, haja vista trata-se, segundo a própria requerente, de acordo 

formulado por seus genitores e que não se vincula ao objeto da demanda 

(alimentos), e, caso não fosse esse o mote das transferências bancárias, 

tratar-se-ia de mera liberalidade do requerido, haja vista não estarem 

determinados na decisão judicial que fixou verba alimentar em favor da 

requerente. Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se 

posicionou acerca do tema, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS 

ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS PAGOS A MAIOR. 

MERA LIBERALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É deficiente a 

fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 

535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos 

pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. 

Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência 

desta Corte está sedimentada no sentido de que, fixada a prestação 

alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada 
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pela sentença, não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em 

pecúnia com parcelas pagas in natura. Precedentes. 3. In casu, ficou 

reconhecido pelo Tribunal de origem, com base em convicções formadas a 

partir do contexto fático-probatório dos autos, que não há diferenças a 

serem compensadas do valor principal da pensão alimentícia, uma vez que 

o pagamento a maior constitui mera liberalidade do alimentante. Alterar 

essa conclusão mediante o reexame de fatos e provas é vedado em 

âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.163 - RJ (2016/0326131-2) – RELATOR: 

MINISTRO RAUL ARAÚJO – Data do Julgamento: 20/06/2017) ”. Pelo 

exposto, mantenho inalterada a decisão de ID. 26610630 e determino seu 

imediato cumprimento, no tocante as providências necessárias para a 

realização da audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento já 

designada. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006150-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY THIANY MAURICIO PEREIRA OAB - MT23543/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. C. H. (REQUERIDO)

C. C. H. (REQUERIDO)

C. A. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI OAB - MT13718/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” Vistos, 

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora se manifeste 

nos autos, acerca da certidão lançada no documento de ID n. 26819310 

Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008365-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. L. (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 PROCESSO N. 1008365-47.2017.8.11.0002. AÇÃO DE GUARDA 

COMPARTILHADA. REQUERENTE: RAFAEL ROBERTH ANDRADE DE 

OLIVEIRA. REQUERIDA: EDNA CRISTINA LOGUES. Decisão de 

Saneamento. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA proposta 

por RAFAEL ROBERTH ANDRADE DE OLIVEIRA em face de EDNA 

CRISTINA LOGUES, todos já qualificados nos autos, objetivando a guarda 

de seu filho MIGUEL LUCCAS LOUGUES DE OLIVEIRA, nascido em 

24/04/2015. Juntou declaração e documentos (ID. 10590705). A inicial foi 

recebida (ID. 11944249), sendo deferida a gratuidade de justiça pleiteada 

e determinada a realização de estudo pela equipe multidisciplinar do Juízo. 

A requerida foi citada (ID. 15374271), apresentando Contestação (ID. 

15713670). Audiência de Conciliação realizada, restando infrutífera a 

tentativa de acordo entre os litigantes no que concerne à guarda do 

infante (ID. 15718544). Impugnação acostada aos autos (ID. 15733103). O 

magistrado que à época presidia o feito indeferiu o pedido liminar de 

guarda compartilhada por ser o mérito da ação e fixou a convivência do 

requerente para com seu filho nos finais de semana de forma alternada, 

retirando a criança no sábado às 8:00h e devolvendo-a no domingo às 

18:00h na residência da genitora (ID. 15887858). A requerida especificou 

as provas que pretende produzir na fase de instrução (ID. 16352083). Por 

sua vez, o requerente informa ao Juízo o descumprimento da decisão de 

ID. 15887858 por parte da requerida (ID. 16668257). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opina pela pelo saneamento do feito e a 

designação de audiência de instrução e julgamento (ID. 17188940). É o 

relatório. Decido. As partes são legítimas, e não foram levantadas 

questões preliminares, assim, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido a guarda do infante. Designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 07/4/2020 às 14:30 horas. Intimem-se as partes e 

os procuradores, consignando que cabe ao Advogado de cada parte 

informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s), de acordo com 

o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil ou requerê-las ao 

juízo, nos termos do § 4º do referido dispositivo legal. Notifique-se o 

Ministério Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007667-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. C. R. (AUTOR(A))

B. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1007667-07.2018.8.11.0002. 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, 

querendo, no prazo legal, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 18 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: 1012566-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1012566-14.2019.8.11.0002. 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora, para, 

querendo, no prazo legal, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 18 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008266-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

I. M. A. (TESTEMUNHA)

S. J. O. D. S. (TESTEMUNHA)

I. S. D. S. (TESTEMUNHA)

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 PROCESSO N. 1008266-77.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTES: K.F.C.S., representada por sua genitora 

VALNICE CONCEIÇÃO CORREIA. REQUERIDO: CACILDO FERNANDO DA 

SILVA. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo Único do 

Artigo 693 do Código de Processo Civil, converto o rito do processamento 

pela Lei 5.478/68. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

26/3/2020, às 14 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. §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 ch

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Certidão 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE ENVIO - VIA CORREIO Certifico que 

nesta data foi encaminhado Carta de Citação - Audiência 30/03/2020 Hora 

08:30, na Central de Correspondência para postagem. 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, 17 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) 

TPO SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 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) 

36861848

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1004546-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICELIO COSTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS NASSER DIAS COUTO OAB - MG150129 (ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004546-68.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANICELIO COSTA NETO REU: BANCO BMG S.A, 

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA, BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos... Ante a petição de Id. nº 16275424, determino a 

intimação do requerido Banco BMG e tão somente deste, para no prazo de 

15 ( quinze) dias manifestar acerca de tal petição, com a juntada ou não e 

decorrido o prazo, imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se 

VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente por) 

Ester Belem Nunes Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000141-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDIAS NICACIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO JACINTO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1000141-57.2016.8.11.0002 Vistos... Defiro o pedido de 

levantamento dos valores depositados referentes à caução em favor da 

parte autora, devendo esta informar seus dados bancários. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 

2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004953-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GOMES DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR LAERCIO NERES DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004953-06.2020.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCA GOMES DE ARRUDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ODIMAR LAERCIO NERES DE ARRUDA 

Vistos... Em que pese se tratar de Obrigação de Fazer - SAÚDE, DECLINO 

EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada de Saúde 

desta Comarca, para onde o processo deverá ser distribuído. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005143-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI EMILIA VALLES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005143-66.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: JUVENAL JOSE DA SILVA REQUERIDO: DARCI EMILIA 

VALLES SANTOS Vistos... Em se tratando de Carta Precatória, cujo 

endereçamento foi JUÍZO DEPRECANTE: VARA ÚNICA- NOVA 

BRASILÂNDIA DO OESTE / RO, necessário se faz o encaminhamento dos 

autos àquele juízo. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA 

em favor daquele juízo, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM 

NUNES JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005169-64.2020.8.11.0002

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)
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Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005169-64.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDENILSO VIEIRA RODRIGUES REU: SAGA SEUL COMERCIO 

DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos... Por verificar que a 

discussão envolve relação contratual, necessário se faz a inclusão do 

Banco Safra no polo passivo, em atendimento ao art. 114 do CPC. Para 

tanto, concedo prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005332-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA JOANA GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005332-44.2020.8.11.0002. 

TESTEMUNHA: MARINA JOANA GOMES DA SILVA TESTEMUNHA: 

ESTADO DO MATO GROSSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos... Em que pese se tratar de Ação Indenizatória por Dano 

Moral em desfavor do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato 

Grosso, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das 

Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, para onde o 

processo deverá ser distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000116-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAETANO ROSA (AUTOR(A))

CHARLES CAETANO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES CAETANO ROSA OAB - MT4371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000116-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO CAETANO ROSA, CHARLES CAETANO ROSA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... 

Intimem-se as partes, para que no prazo comum de quinze dias, indiquem 

as provas que pretendem produzir. Feito isso, conclusos para 

saneamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001953-66.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CARLOS EDUARDO DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Ao autor para falar 

sobre a contestação e novos documentos, no prazo de cinco dias. Feito 

isso, digam as partes, no prazo comum de quinze dias, sobre as provas 

que pretendem produzir. Feito isso, conclusos para saneamento. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002500-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSILON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002500-09.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ASSILON PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

ATACADAO S.A. Vistos... Intimem-se as partes, para que no prazo 

comum de quinze dias, indiquem as provas que pretendem produzir. Feito 

isso, conclusos para saneamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002971-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002971-25.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: EDITE 

FERREIRA DA SILVA Vistos... Intimem-se as partes, para que no prazo 

comum de quinze dias, indiquem as provas que pretendem produzir. Feito 

isso, conclusos para saneamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009466-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE RAIMUNDO DA PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZELIA PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009466-85.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): AIDE RAIMUNDO DA PAZ REU: MARIA ZELIA PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos... Por verificar que a parte autora informou novo endereço 

para citação dos confinantes à Id. nº 16524948, determino que a Sra. 

Gestora expeça-se o necessário. Realizadas buscas de endereço da 

parte requerida, conforme documentos em anexos, determino também a 

expedição de novo mandado objetivando a citação da requerida. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005677-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VAROTTO (REU)

WALDIR CECHET JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005677-15.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DIAS LEITE REU: WALDIR CECHET JUNIOR, CRISTIANE 

VAROTTO Vistos... O respectivo processo encontra-se na fase das 

providências preliminares e saneador, em que observo terem sido 

questionadas matérias preliminares na contestação. DA PRESCRIÇÃO 

Apontam os réus a ocorrência da prescrição, salientando que do momento 

da outorga da procuração pública que autorizada a transferência do 

imóvel até a diligência da autora no Registro de Imóveis passaram-se mais 

de 04 (quatro) anos, estando prescrita a pretensão quanto aos danos 

materiais e morais, cujo prazo é de 03 (três) anos. Entendo que a 

prejudicial não deve prosperar. Apesar de ter decorrido prazo superior a 

03 (três) anos para a autora propor esta ação, tenho que o cômputo 

iniciou-se não com a outorga da procuração pública, mas com a ciência de 

impossibilidade de transferência/registro do documento. Assim entendo 

por aplicação do art. 189, do Código Civil[1], considerando a alegação da 

autora que apenas tomou conhecimento da penhora e impossibilidade da 

transferência quando procurou a serventia extrajudicial para tal 

providência. Assim, rejeito a prejudicial. Verifico que a discussão 

espelhada nos autos merece dilação probatória, pelo que saneio o feito e 

remeto-o à fase instrutória. Para tanto, determino, desde já, que as provas 

sejam produzidas relativamente ao fato, ao nexo causal e à 

responsabilidade decorrente da culpa pela parte ré. Nesse sentido, caberá 

aos réus a prova de que não induziram a autora a erro por não ter 

conhecimento da Execução Fiscal e constrição, que advertiram a autora 

que deveria rapidamente providenciar a transferência e que tentaram 

minimizar os percalços sofridos. Quanto à autora, deverá comprovar os 

danos morais que alega ter sofrido. Já havendo manifestação dos réus 

quanto à dilaçaõ probatória, intime-se a autora para indicar as provas que 

ainda pretende produzir, em face da manifestação de Id. 16000050. 

Determino desde já e ex oficio a apresentação da prova oral, em especial, 

quanto aos depoimentos das partes. Faço questão da oitiva das partes e 

de suas testemunhas que deverão providenciar para corroboração do 

alegado em suas peças postulatórias. Com a manifestação da autora, 

conclusos para designação de audiência instrutória. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 189. 

Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 .

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008197-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARRETO RAMIRES (AUTOR(A))

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCO SANTOS (REU)

MARTINS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (REU)

JOCENILTO DE TAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008197-45.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): AFONSO NEI FONTES RAMIRES, MARIA JOSE BARRETO 

RAMIRES REU: NELCO SANTOS, JOCENILTO DE TAL, MARTINS 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Vistos... Certifique a Sra. Gestora 

se todos os réus foram devidamente citados, e caso não, intime-se o autor 

para indicar novo endereço e fornecer os meios necessários à tanto. Feito 

isso, conclusos para designação de nova audiência de conciliação. 

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: 1005182-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANNE CAROLINE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005182-63.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): WANNE CAROLINE GOMES DA SILVA REU: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA Vistos... Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à autora. Anote-se. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA para determinar em 

sede de liminar, que a requerida emita boletos para pagamentos das 

mensalidades de acordo com o real aplicado, qual seja, R$ 200,32. São 

requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do 

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

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que 

tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja 

clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não 

possa ser levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros 

termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, 

caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Nesse aspecto, a autora 

fundamenta a sua pretensão no fato que a Instituição de ensino, vem 

cobrando valores de mensalidades maiores se comparada a de seus 

colegas de classe. Ainda, a demanda embasa-se em contrato de 

prestação de serviço educacional firmado pela autora com Instituição 

privada de Ensino Superior, devidamente assinado pelas partes, conforme 

contrato juntado à Id. nº 29322997, tendo como objetivo a conclusão em 

Gestão Comercial. Assim, não há, nesta fase processual, como compelir a 

ré a reajustar os valores das mensalidades diferentes daqueles 

estabelecidos no contrato, pela simples alegação de que os valores 

contratados estão divergentes de seus colegas. Logo, pela falta de 

indícios, mesmo em caráter superficial, tenho por inexistente, ao menos 

por ora, a probabilidade do direito, elemento principal para concessão de 

liminar. Assim, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. Com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

25/03/2020, às 16:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

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 
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digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000857-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000857-16.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Por não verificar a 

impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Delimito de que a prova deverá versar sobre a 

legalidade dos valores cobrados nas faturas de energia elétrica da 

unidade consumidora n.° 6/240191-7, referente aos meses apontados na 

inicial. 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 26/03/2020, às 15:00 horas. Para tanto, as 

partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de testemunhas, sob pena 

de não serem intimadas e ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 4º). 

Caberá aos advogados das partes informarem ou intimar as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Consigno também, 

que as partes podem, no prazo de cinco dias, pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, nos termos do art. 357, § 1º. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001527-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001527-25.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO REU: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos... 

Intimadas as partes para indicarem as provas (Id. nº 15667610), estas se 

mantiveram inertes, conforme certificado à Id. nº 16868251. Nesse 

sentido, 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 26/03/2020, às 16:00 horas. Para tanto, as partes 

deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de testemunhas, sob pena de não 

serem intimadas e ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 4º). Caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Consigno também, 

que as partes podem, no prazo de cinco dias, pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, nos termos do art. 357, § 1º. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005279-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. R. (AUTOR)

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)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005279-63.2020.8.11.0002. 

AUTOR: R. P. S. R. REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS proposta por R. P. S. R., representado por sua genitora ARIANY 

AGDA SALLES SOARES em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS. Em face do que consta sob a Id. nº 29347386, em 

que a autor requer a desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser 

feito novo e sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

formada a relação processual. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005535-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JULIO ESCOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005535-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JEFFERSON JULIO ESCOLA REU: VIVO S.A. Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO proposta por JEFFERSON JULIO ESCOLA, devidamente 

qualificado nos autos, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, também 

qualificados, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Extrai se dos 

autos que, o autor ao tentar efetuar compras no comercio local descobriu 

que seu nome estaria tombado no rol dos maus pagadores (SERASA e 

SPC). Afirma que, descobriu que a empresa ré promoveu seu nome 

naquele cadastro por uma suposta dívida não adimplida no aporte de R$ 

116,10 (cento e dezesseis reais e dez centavos), com vencimento 

06/08/2014, sendo incluso e disponibilizado no SPC/SERASA no dia 

29/11/2014, sob o contrato de nº 2125651618. Afirma ainda que, não tem 

contrato com a requerida, nunca fez nenhum negócio jurídico com a 

requerida e salienta ainda que as cobranças elencadas pela requerida são 

totalmente descabidas e indevidas. Ao final requer, seja concedido a tutela 

antecipada para seja retirado o nome do autor daquele rol, seja 

determinada a citação da requerida, seja julgada totalmente procedente os 

pedidos elencados na peça inicial, seja invertido o ônus da prova. Seja a 

requerida condenada a indenizar o autor no aporte de R$ 39.114,00 (trinta 

e nove mil, cento e quatorze reais), requer o julgamento antecipado da lide. 

Com a inicial o autor fez juntada de documentos pessoais, extrato da 

SERASA, declaração de hipossuficiência e procuração. Recebi a peça 

inicial deferi a tutela e determinei a citação da requerida. Devidamente 

citada a requerida apresentou sua peça de defesa. Afirma a requerida 

que, todas as provas demonstram que a relação jurídica entre as partes 

transcorreram de forma normal, até o momento em que a parte autora 

deixou de adimplir com suas obrigações, afirma ainda que agiu no 

exercício regular do direito. Ao final requer seja negado qualquer pedido 

de desistência formulado pela parte autora, requer a rejeição do pleito pela 

parte autora negando assim todos os pedidos elencados pela mesma, 

requer seja aplicado as penas previstas nos artigos 79 e 80, I e II do 
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Código de Processo Civil em virtude da litigância de má fé. Com a peça de 

defesa a requerida apresentou o contrato comprovando a relação jurídica 

que tem com o autor, bem como ainda o histórico de uso dos serviços 

utilizados. O autor não apresentou impugnação, em que pese devidamente 

intimado para tal. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta 

ação antecipadamente por terem as partes assim manifestado.Cumpre 

ressaltar que o magistrado tem o dever-poder de julgar antecipadamente a 

lide, desprezando a produção de provas ao constatar que as provas 

documentais acostadas aos autos possui suficiente força probante para 

nortear e instruir seu entendimento. Assim, nada impede que o juiz julgue 

desde logo a causa. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos 

autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa 

estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa 

avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a 

lide. Com efeito, a finalidade das provas é a formação da convicção do 

julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das 

provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos 

para dar a solução jurídica à demanda. A proposito colaciono o 

entendimento alicerçado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Para dar correta solução jurídica ao litígio. O juiz pode 

dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do 

feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure 

supressão do direito de defesa das partes. Estando os fatos 

demonstrados por documentos, desnecessário a dilação probatória" 

(TJMT - Ap 58294/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 

01/08/2016) As argumentações da autora, de que não possui dívidas com 

a ré, não merecem ser acolhidas. A requerida, por ocasião de sua peça 

de defesa, apresentou argumentações suficientes para me convencer de 

que possui relação jurídica com a parte autora, apresentou em sua 

contestação elementos com força probante capaz de provar que agiu no 

exercício regular do direito, conforme vejamos no ID nº 14945254, 

inclusive juntou também cópia dos documentos pessoais do autor. DA 

ALEGADA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA O ponto de prova nesta demanda 

reside na existência ou não de dívida (“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA 

ALTERA PARTE”) que pudesse dar guarida à anotação de restrição no 

nome do autor no Serasa e SPC e, consequentemente, eventual 

condenação por perdas e danos por anotação indevida. Para provar o 

alegado, o autor faz juntada do extrato da empresa mantenedora e a 

requerida faz juntada de tela sistêmica bem como do contrato provando se 

assim a reação jurídica que tem com o autor. Desta maneira a requerida 

agiu dentro do exercício regular do direito. Neste diapasão, afasto a 

pretensão do requerente em ser indenizado pelos danos causados pela 

inscrição, pois certamente conforme tal documento houve mesmo a 

contratação e o autor não honrou com seu compromisso. DA RELAÇÃO 

JURÍDICA. Logo, ainda que utilizado por certo lapso temporal, inclusive, 

com alguns pagamentos, o que de fato não é corriqueiro nas situações de 

fraude/estelionato, tenho por possível afastar alegação da parte autora de 

que não contratou os serviços. 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. A negativação do nome do consumidor em cadastro de proteção 

ao crédito, por débito de serviço não contratado e objeto de fraude, 

caracteriza falha do serviço, passível de reparação. Encerrado esse 

deslinde, cabe-me aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado 

contra o autor. Certo é que não, pois o fato da empresa demandada 

autorizar contratação, fora por que naquele momento a autora estava com 

todos os requisitos exigidos pela demandada para tal contratação. 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 que 

levou à indevida inclusão do nome da requerente nos cadastros de maus 

pagadores. Repise-se, a requerida não agiu de má fé, lançou o nome da 

autora ao naquele cadastro por justo motivo, porem a autora contratou e 

não honrou com as parcelas do contrato ou a mensalidade conforme tal 

modalidade de contratação. O que fez a direção de seu nome e CPF no 

temido assento. Com relação ao nexo de causal este está tão assentado 

no caso em tela que a própria requerida em sua contestação afirma a 

famigerada existência do vínculo jurídico entre as partes. E faz prova com 

a juntada do contrato! Com efeito, não houve qualquer ilícito. A requerida 

cumpriu o ônus que lhe incumbia, apresentando provas que justifica a 

inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, que se 

deu no exercício regular do direito de cobrança por inadimplência, o que 

afasta o pedido em condenação por dano moral. Aliás, o art. 188 do 

Código Civil dispõe: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados 

em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; (...)” 

Sobre este dispositivo leciona Maria Helena Diniz: “Atos lesivos que não 

são ilícitos: Há hipóteses excepcionais que não constituem atos ilícitos 

apesar de causarem danos aos direitos de outrem, isto porque o 

procedimento lesivo do agente, por motivo legítimo estabelecido em lei, não 

acarreta dever de indenizar, porque a própria norma jurídica lhe retira a 

qualificação de ilícito. Assim, ante o artigo sub examine não são ilícitos: a 

legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estado de 

necessidade. (...) Exercício regular de um direito reconhecido: Se alguém 

no uso normal de um direito lesar outrem não terá qualquer 

responsabilidade pelo dano, por não ser um procedimento ilícito.” (Novo 

Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, Saraiva, São Paulo - SP, 

2003, p. 186). Nesse contexto, à vista da inequívoca contratualidade e da 

inadimplência da apelante, hialino está que a empresa recorrida não 

praticou qualquer ilicitude, ao revés, agiu no exercício regular de direito 

quando promoveu a questionada negativação. DA ATUAÇÃO DO 

PROCURADOR DO AUTOR Reconhecida a litigância de má-fé do autor, não 

me parece crível que seu procurador tenha sido ludibriado pela parte 

constituinte, pois a má-fé da parte consta da própria inicial, quando a parte 

afirma que o débito apontado ao Serasa referia-se a dívida contraída junto 

a empresa. Pois não demanda de grande esforço para concluir, estando a 

própria inscrição apontada no extrato apresentada pela requerente. Como 

operador do Direito, função constitucionalmente reconhecida e de vital 

importância para a soberania e aplicação da Justiça, vejo que o modus 

laborandi do causídico é questionável e, ao menos, censurável, devendo 

também ser responsabilizado por suas atitudes, ao tentar induzir de forma 

leviana este juízo a erro. Seus atos, além de ferir o disposto nos arts. 2o, 

parágrafo único, VI e VII, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB, 

são passíveis de censura pelo Judiciário, na forma do art. 80, V, do CPC, 

quando proceder de forma temerária em qualquer ato, o que verifico no 

caso em tela. Art. 2º O advogado, indispensável à administração da 

Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos 

humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da 

Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em 

consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe 

são inerentes. VI - estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação 

entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de 

litígios; VII - desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar 

de viabilidade jurídica; Art. 80.NCPC/2015 Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; Desta forma determino a expedição de oficio a OAB - 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL informando a conduta temerária 

do causídico patrocinador deste feito, solicitando as providencias de 

praxe. Ex positis: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

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

Em decorrência, REVOGO a tutela de ID nº 14000693, determinando que 

se expeça oficio ao SERASA. CONDENO o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva 

do art. 98, § 3º, do CPC[1]. Custas processuais pelo autor, cuja obrigação 

deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. CONDENO o 

autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81). Não havendo 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT, 17 de 

fevereiro de 2020 (assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 
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poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005544-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUELEN FERNANDA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005544-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUELEN FERNANDA BASTOS REU: BANCO BRADESCO 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE proposta por LUELEN FERNANDA BASTOS, qualificado 

nos autos em face de BANCO BRADESCO S/A, também qualificado, que, 

em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Analisando os autos supra, extrai 

se que a autora ao tentar efetuar algumas compras junto ao comercio local 

através do sistema de crediário, descobriu que seus dados estariam 

tombado no cadastro dos inadimplentes. Afirma que, ao consultar seus 

dados junto a entidade informante, esta descobriu que seu nome estava 

lançado no rol dos maus pagadores SPC/SERASA por uma suposta dívida 

no valor de R$ 101,03 (cento e um reais e três centavos) vinculados aos 

seus dados pessoais, com vencimento 07/09/2014, sendo incluso e 

disponibilizado no SPC/SERASA no dia 17/10/2014, sob o contrato de nº 

FI04998578103, conforme extrato em anexo. Afirma que não possui 

relação com a requerida, e, tampouco se lembra de ter feito qualquer 

negócio em alguma das agências da empresa ré. Ao final requer: seja 

concedido a tutela de urgência, seja determinado a regular citação da 

requerida, a inversão do ônus da prova, requer seja deferido a gratuidade 

da justiça, requer seja a requerida condenada a indenizar a autora no 

aporte de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais), a 

condenação da requerida em custas processuais e honorários 

advocatícios no aporte de 20%. Com a inicial a autora juntou: 1- 

Procuração; 2- Extrato do SERASA/SCPC, 3- Documentos pessoais. 5- 

Comprovante de residência. 6- Declaração de Hipossuficiência. Recebia 

peça inicial, deferi a tutela antecipada e determinei a citação da requerida. 

A empresa ré devidamente citada tempestivamente juntou sua 

contestação. Afirma a requerida que a autora não demonstrou em sua 

peça inicial a dor moral experimentada por ocasião da inscrição indevida, 

e, nesta senda a autora não faz jus a reparação civil pretendida. Ao final 

requer seja julgado totalmente improcedente os pedidos elencados pela 

parte requerente. Com a peça inicial a requerida juntou: procuração e 

substabelecimento. A tempo a autora apresentou sua impugnação a 

contestação, impugnou as argumentações do banco réu e ratificou os 

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 autora pleiteia indenização por danos morais 

bem como seja declarada a inexistência do débito. As argumentações da 

autora, 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 a autora 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 

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 
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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 ter lançado indevidamente os dados da autora no 

cadastro do inadimplentes, 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. 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. DO VALOR 

INDENIZATÓRIO REQUERIDO Na verdade entendo que a requerida merece 

ser indenizada pelos danos sofridos por culpa da ré, entendo que houve o 

dano moral, mas também entendo neste diapasão de que a extensão do 

dano fora mediano e que a autora excede em sua pretensão, qual seja: R$ 

39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais). “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 

13993948 no valor de R$ 101,03 (cento e um reais e três centavos) 

vinculados aos dados pessoais da autora, com vencimento 07/09/2014, 

sendo incluso e disponibilizado no SPC/SERASA no dia 17/10/2014, sob o 

nº FI04998578103. 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[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE 

desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui 

discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 

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 18 de fevereiro de 2020 (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual. [2] A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008569-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE HUMBERTO CULPI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008569-91.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): FELIPE HUMBERTO CULPI REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA proposta por FELIPE HUMBERTO CULPI, , devidamente 

qualificado nos autos, em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, também qualificada, que, em síntese, informa e 

pleiteia o seguinte: Extrai sedo caderno processual que, o requerente 

firmou contrato de compra de um Veículo, Marca: RENAULT, Modelo: 

SANDERO STEPWAY 1.6, Ano: 2012, Cor VERMELHO, Placa: OBD1179, 

RENAVAM nº 488613957, CHASSI nº 93YBS R86KDJ402679, com 

garantia de alienação fiduciária sobre respectivo bem. Alega a autora que 

passou por alguns problemas de ordem particular e que veio este 

inadimplir algumas parcelas, diante de tal situação afirma o autor que a 

requerida propôs uma ação de busca e apreensão cujo qual tramitou no 

Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea 

Grande –MT. Salienta que, após a apreensão do veículo por parte da 

requerida, o autor remiu integralmente o débito e que após a dívida estar 

amplamente quitada fora proferida a sentença onde determinou a 

devolução do veículo. No entanto afirma o autor que este recebeu a posse 

do veículo em comento, mas não a sua propriedade. Ao final requer a 

concessão da gratuidade da justiça, concessão da tutela provisória de 

urgência, seja designada audiência de tentativa de conciliação, seja a 

requerida condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no 

patamar de 20% sobre o valor da condenação ou da causa, da se o valor 

da causa em R$ 34.433,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e três 

reais) Com a peça inicial o autor juntou documentos comprobatórios, 

identidade, declaração de pobreza, declaração de imposto de renda, 

processo nº 1000016-89.2016.8.11.0002, comprovante de quitação 

integral do débito e declaração de hipossuficiência. Recebi a petição inicial 

e deferi a tutela conforme requerido. Devidamente citada a requerida 

apresentou sua peça de defesa, arguindo que a matéria em comento já 

fora jurisdicionada. Alega ainda a ausência de responsabilidade da 
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requerida quanto a baixa do gravame, no entanto afirma não te praticado 

qualquer ato ilícito e afirma não ser possível a responsabilização do Banco 

réu uma vez que a responsabilidade acerca da documentação após a 

quitação do bem é do autor. Ao final requer seja acolhida a preliminar 

arguida na contestação julgando se o processo extinto, seja julgado 

improcedente os pedidos de indenização por danos morais, requer seja 

julgado improcedentes os pedidos elencados na peça inicial. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta ação antecipadamente 

por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória. DOS 

FATOS Surge o autor, reclamando fato em que a ré se nega a proceder 

com a baixa do gravame dos documentos do veículo, afirma ainda que não 

pode circular com o veículo e tampouco negociar com o mesmo. Alega que 

o referido veículo fora objeto de apreensão e que a celeuma referente a 

este já fora discutida e resolvida. No entanto, após quitada todas as 

dívidas referentes ao veículo em comento a requerida se nega a dar baixa 

no gravame e desimpedir o veículo de ser comercializado com terceiros. 

DO DIREITO Ao analisar detidamente os autos em comento verifico que tais 

situações são corriqueiras no dia a dia, situações estas que todos nos 

outros estamos sujeitos a passar, na verdade a sociedade que está em 

constante evolução tende a passar por dissabores do dia a dia. Por certo 

que certas situações causam mesmo certos aborrecimentos mas no 

entanto não o bastante para ensejar alguma forma de indenização por 

danos morais o que é o caso dos autos. É certo que aqueles 

aborrecimentos mínimos e eventuais que são surgidos corriqueiramente 

em desfavor de um cidadão e/ou consumidor, praticado por determinada 

pessoa ou prestadora de serviço, é circunstância que não deve gerar 

ressarcimento por dano moral, pois configura mero dissabor. Vejamos a 

doutrina: Sérgio Cavalieri Filho (2008, p. 89) ensina que: “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-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, não são intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo.” O entendimento doutrinário alinhado 

com o entendimento jurisprudencial pátrio consolidado posiciona-se no 

sentido de que o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano é o fato 

imperceptível que não atinge a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, 

sendo um fato da vida e, portanto, não repercutindo ou alterando o 

aspecto psicológico ou emocional de alguém. Mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral. Recurso especial conhecido e provido.(REsp nº 

303396/PB (2001/0015696-7), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Barros Monteiro. 

j. 05.11.2002, DJU 24.02.2003, p. 238). (grifei). Vejamos ainda a III Jornada 

De Direito Civil onde fora confeccionado o enunciado nº 159 “In verbis”: “ III 

Jornada de Direito Civil - Enunciado 159 O dano moral, assim 

compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há 

mero aborrecimento inerente a prejuízo material” Não restou evidenciado 

nenhum transtorno significativo que autorizasse o pleito indenizatório, uma 

vez que incômodos e dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido 

pela apelante, não sendo capazes, portanto, de gerar dano moral 

indenizável. Ademais, sequer a devedora teve seu nome incluído nos 

cadastros de inadimplentes. É de bom alvitre salientar, também, a 

necessidade do Judiciário posicionar-se acerca das diversas ações 

indenizatórias ajuizadas quando evidenciam mero aborrecimento, irritação 

ou aborrecimento da parte, pois em casos tais o Estado-Juiz estaria 

possibilitando verdadeiras ações de enriquecimento indevido. Por tratar-se 

de ação de responsabilidade civil devem estar demonstrados os três 

elementos que configuram o dever de indenizar, ou seja, o fato danoso, a 

culpa do agente e o nexo de causalidade. No caso dos autos não 

vislumbro quaisquer desses elementos, o que afasta, de plano, a 

pretensão indenizatória. É princípio básico do Direito, à luz do que dispõe o 

art. 373, do NCPC[1], que cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos 

constitutivos do que alega. O autor apenas comprovou o descumprimento 

contratual por parte da requerida não restando demonstrado a dor moral 

sofrida pela requerente. E mesmo que se qualifique de ilegal a conduta da 

requerida, no que se refere ao dano moral, não é qualquer inconveniente 

que deve ensejar o dever de indenizar, pois os aborrecimentos e 

transtornos individuais não podem ser confundidos com a violação a 

honra e à imagem. O dano moral não deve ser confundido com qualquer 

dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo 

ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da 

pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares. A situação 

descrita pelo autor não passou do campo da mera frustração negociai, 

evento corriqueiro nos dias atuais, sendo plenamente suportável pelo 

“homo médios” sem que tal macule sua psique tão profundamente a ponto 

de gerar dever de indenização. No entanto. 1-A demora na entrega de 

documento de veículo adquirido é fato previsível e quando muito deve ser 

considerado inadimplemento contratual, fato que não fundamenta a 

concessão de indenização por dano moral. 2-A excepcionalidade do 

instituto deve ser preservada. A questão que se levanta é; esse fato deve 

ser considerado ato ilícito? Penso que não. Na realidade é mero 

descumprimento contratual e mais, de fato previsível em que todos nós 

estamos sujeitos a passar, são fatos do cotidiano. Nem sempre 

descumprimento contratual rende indenização por dano moral, porquanto, 

a excepcionalidade do instituto há que ser preservada, sob pena de sua 

banalização. A requerente teve sim aborrecimento próprio de um sistema 

que não oferece a qualidade que dele se espera; nada mais que isso. 

Ademais, o próprio autor concorda em não produzir outras provas 

conforme certidão de fls. 78 dos autos. Não havendo ato ilícito e nexo 

causal, não há que se falar em condenação por danos morais. Ainda que 

a requerida tenha demorado em proceder com a liberação do gravame, 

ultrapassando o prazo de 10 dias previsto no art. 9º da Resolução n. 

320/2009 do CONTRAN, tal situação não gera, por si só, o dano moral 

sustentado pela autora. Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por 

parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e 

eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e 

licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Colaciono jurisprudências 

de casos similares: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PAGAMENTO INTEGRAL DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO VEÍCULO NÃO 

COMPROVADA NOS AUTOS. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O 

MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006889281, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 

27/04/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006889281 RS, Relator: Silvia 

Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS. DEMORA NO LEVANTAMENTO DE GRAVAME. 

ARREMATAÇÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO JUDICIAL. CUMPRIDA A 

OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO NO CURSO DA AÇÃO, 

COM PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO 

(ASTREINTE). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE ABALO SUBJETIVO AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007134794, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/11/2017). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. DEMORA NA 

BAIXA DO GRAVAME DO BEM. LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO PROCEDIDA 

ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO QUANTO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO 

DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ENSEJASSE O DEVER DE 

INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71005722004, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/02/2016). Não há, 

portanto, prova do dano moral, tão pouco, de culpa da empresa requerida. 

Ou seja, o autor propôs esta ação embasado em meras alegações 

desprovidas de elemento probante a sustentar sua pretensão, 

tratando-se, a meu ver, nada mais, de uma aventura jurídica, daquelas 

que, lamentavelmente, apenas servem para abarrotar os escaninhos do 

Judiciário. Consequentemente, a improcedência do pedido de condenação 

por indenização de dano moral é medida que se impõe. DIANTE disso julgo 

parcialmente procedente para confirmar a tutela de urgência concedida 

conforme ID.Nº 11931622 POR não ter vislumbrado a ocorrência de danos 

morais julgo improcedente o pedido formulado. CONDENO a requerente ao 

pagamento das custas processuais cuja obrigação deverá ser suspensa 

na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. CONDENO ainda a autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, Nos termos do art. 85, § 1o e 2º do NCPC. Transitada em julgado 
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e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT, 17 de 

fevereiro de 2020 Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005446-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUINTELA NOVAES COMERCIO DE COSMETICOS E CASA DE CHAS LTDA 

- ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010589-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BARCELOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MOREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001688-64.2018.8.11.0002

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))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. ). VÁRZEA GRANDE, 18 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004424-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI ANTONIA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006017-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS66980-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEDA MARQUES LOPES - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001279-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PAGLIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA AKEMI IVANAGA (EXECUTADO)

 

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 
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POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000366-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE ARAUJO QUEIROZ - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007803-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO 

DO LAUDO JUNTADO AOS AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007803-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001969-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE PEREIRA TORTORELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001969-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE PEREIRA TORTORELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007791-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GECILDA DUTRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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 
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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: 1007791-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GECILDA DUTRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004999-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILCLEIA MOREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002637-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE DEUS ARRUDA ARCEGO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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 
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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: 1005622-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO QUIRINO DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SEVERINO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005196-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILKSON RIBEIRO BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALARICO HAIKEL NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VANESSA TACIANA NUNES CARLOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005196-47.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que não foi apresentada procuração ad judicia, 

documento imprescindível para a representação judicial. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, regularizando a 

representação processual, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Prazo 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1005514-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAECIO LUCAS LINHARES (NUNCIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO (NUNCIADO)

 

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 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1005514-69.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Direito de Vizinhança]

->NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA (41) NUNCIANTE(S): Nome: LAECIO 

LUCAS LINHARES Endereço: AC VÁRZEA GRANDE, 223, AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES 994, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-970 NUNCIADO(A): Nome: ADRIANA CONCEIÇÃO FERREIRA 

DO NASCIMENTO Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 2466, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) nunciado(s) , acima 

qualificado(s), para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da 

petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos presentes 

autos, 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 Nunciação de Obra Nova proposta por Laecio Lucas 

Linhares em desfavor de Adriana Conceição Ferreira do Nascimento. 

Conforme extraem-se da inicial, o autor é proprietário do imóvel localizado 

na Avenida Couto Magalhães, nº.2.466, Centro do município de Várzea 

Grande/MT, conforme consta na cópia da matrícula 34445 em anexo a 

inicial. O Autor Informa na incial, que entre sua propriedade e a 

propriedade da parte requerida existe uma pequena passagem que 

sempre foi utilizada para ter acesso ao fundo de sua propriedade contudo, 

no dia 29/11/2016, a requerida Sra. Adriana, sem qualquer aviso ao autor, 

fechou a passagem iniciando assim a obstrução de seu acesso, 

passando a construir um muro e prejudicando o autor e seu inquilino que 

utilizava a passagem para ter acesso. Ressalta ainda o autor, que a 

obstrução da passagem impossibilita este de alugar o imóvel de sua 

propriedade pois não terá o devido acesso. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Conciliação - Conciliador. Sala: Conciliação. Dia: 05 de Março de 2020, às 

16h20min, a realizar-se na sede deste fórum, com endereço supra 

mencionado. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. Cuida-se de Ação de 

Nunciação de Obra Nova c/c Passagem Forçada, proposta por LAERCIO 

LUCAS LINHARES em desfavor de ADRIANA DE TAL. Aduz o autor que, é 

proprietário do imóvel localizado na Avenida Couto Magalhães, n. 2466, no 

centro de Várzea Grande, sob matricula n. 34445, a qual possui uma 

pequena passagem entre o imóvel da requerida, a qual, sempre utilizou 

para ter acesso ao fundo da propriedade. Contudo, no dia 29/11/2016, a 

requerida sem qualquer aviso prévio, resolveu fechar a passagem, 

obstruindo o acesso ao edificar um muro, prejudicando o requerente e, 

muito mais, seu inquilino que utiliza a passagem para ter acesso aos 

fundos do imóvel e a residência que se encontra no fundos da loja. 

Sustenta que, o modo como o muro foi construído, impede a passagem da 

água da chuva, qual empossa no beco e alaga o fundo da loja, ameaçando 

invadir a dependência da loja em caso de maior intensidade. Assim, 

pugnou pela concessão de tutela antecipada para determinar que o 

embargo da obra e acaso tenha finalizado a construção do referido muro 

que seja determinado demolição e retirada, uma vez que impede a 

passagem do autor ao seu imóvel. Determinada a emenda à inicial (id. 

4481035), o requerente procedeu com o recolhimento das custas (id. 

4860814). É o relato. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor o embargo da obra 

iniciada pela requerente, e o desfazimento caso tenha sido concluído. O 

pleito merece parcial acolhimento. Da apreciação dos autos, verifica-se 

que o autor não demonstrou a existência de uma residência nos fundos do 

seu imóvel, e o fato de mencionar que a construção interrompe a 
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passagem do autor e do seu inquilino até o imóvel do fundo, indica que 

este é usado pela mesma pessoa que loca a parte da frente. Ademais, o 

fato de a construção obstar o escoamento agua da chuva que empossa e 

adentra a empresa que fica na parte da frente do terreno, indica a 

existência de acesso à via pública, o que não ensejaria a concessão da 

passagem forçada, nos termos do art. 1.128, do CC. De outro norte, 

constata-se que a construção em discussão é recente e, de fato, a 

maneira como foi edificada, sem buracos e bloqueando o corredor, impede 

que as águas pluviais escoem para a rua, o que poderá causar prejuízos 

ao requerente e ao seu locatário, pois além de adentrar água no imóvel, 

pode provocar infiltrações e criar mofos que prejudicam a construção. 

Dessarte, referido fato evidencia o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a 

parte caso tenha que aguardar o término da demanda para solucionar o 

problema de escoamento da água, eis que se aproxima a estação mais 

chuvosa do ano. Neste diapasão, merece parcial acolhimento o pedido de 

antecipação de tutela, para impedir que a requerida prossiga na edificação 

do muro entre os imóveis em discussão, sendo que deverá proceder ou 

permitir que o autor realize uma pequena abertura no muro edificado de 

forma a possibilitar o escoamento das águas pluviais que eventualmente 

se acumule nos fundos do imóvel do requerido. Por outro lado, não há 

risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, 

desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO EM PARTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, paralise a construção do muro no limite do 

imóvel do autor e, no prazo de 5 (cinco) dias, realize uma abertura no que 

foi edificado para permitir o escoamento da água. Após, o decurso do 

prazo, quedando-se inerte a requerida, fica o autor autorizado a proceder 

com a abertura necessária ao escoamento da água. Cite-se/ intime-se o 

réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 6 de fevereiro de 2018, 

às 15horas constando que a peça contestatória deverá ser apresentada 

no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 14 de 

novembro de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ELZA BERNARDETE HUMBERGER, digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 de 

janeiro 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002004-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1002004-43.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 60.000,00 ESPÉCIE: 

[Esbulho / Turbação / Ameaça]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: LUIZ BARBOSA DE LIRA Endereço: 

AVENIDA ALZIRA SANTANA, 101, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-626 POLO PASSIVO: Nome: 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP Endereço: 

Rua Coronel João Bueno, 459, Canelas, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-137 Nome: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - 

ME Endereço: AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 989, - ATÉ 

757/758, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-100 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida VÁRZEA 

GRANDE, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011936-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE MATTAR OAB - SP0184114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.M. DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

ANA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Finalidade: Intimar a parte autora para que 

comprove o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça, no prazo de 

10 dias. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008547-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO INTIMO A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO DE 05 DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001770-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. B. (AUTOR(A))

SANDRA ERASMO GONCALVES (AUTOR(A))

D. G. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA 

(REU)

PONTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA 

(REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001770-95.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SANDRA ERASMO GONCALVES, J. G. D. B., D. G. D. B. REU: 

PONTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA, 

PONTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA 

Vistos etc. Redesigno o ato conciliatório para o dia 21 de maio de 2020, às 

h40min. Oficie-se ao Juízo Deprecado, informando a nova data assinalada, 

devendo a Sra. Gestora Judiciária observar os dados da carta precatória 

(Id. 29115579). Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 17 de fevereiro 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006665-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFIO CORNELIO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHON LENNON BARROS DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006665-65.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FILADELFIO CORNELIO DA COSTA REU: JHON LENNON 

BARROS DA CRUZ Vistos etc. 1 - Redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 21 de maio de 2020, às 13h20min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 2 - Intime-se o autor, 

fazendo constar no ARMP o endereço completo, qual seja, à Rua Goiás, n° 

258, Lote N, Bairro Centro Sul, Várzea Grande/MT, CEP: 78.135-603. 3 – 

Expeça-se ARMP para citação/intimação do requerido, no endereço Rua 

Sergipe, n° 195, Bairro Nova Várzea Grande/MT, CEP: 78.135-665. 4- 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 18 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015543-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIA DANIELA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1015543-76.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FLAVIA DANIELA DE CASTRO, MARCIO DOS SANTOS REU: 

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos etc. Diante do 

requerimento formulado pela parte autora através do petitório acostado no 

Id. 29009826, onde informa os novos endereços de ambos os requeridos, 

como sendo: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA, Edifício Brascan Century Corporate, Rua Joaquim 

Floriano, nº 466, Bloco C, 8º andar e 15º andar | Itaim Bibi, CEP: 04534- 

002, São Paulo/SP. ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, Edifício Brascan 

Century Corporate, Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco C, 8º andar e 15º 

andar | Itaim Bibi, CEP: 04534-002, São Paulo/SP. Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 09h20min, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 18 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005466-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR GERMANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO INTIMO A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO DE 05 DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004320-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES (EMBARGADO)

VICENTE FERNANDES DA SILVA (EMBARGADO)
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004320-92.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que consta no Sistema PJe 

indicação de que foi gerada guia de custas judiciais e esta não foi 

devidamente paga pela parte autora. De outra banda, a parte autora 

indicou no Sistema PJe a opção positiva para a justiça gratuita, todavia não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tampouco informou sua 

profissão em sua qualificação, conforme determina o artigo 319, II, CPC. 

Sendo assim, INTIME-SE o embargante para informar sua profissão e 

trazer aos autos comprovação da sua situação financeira precária, até 

mesmo para análise acerca da viabilidade da concessão de parcelamento 

das custas e taxas, 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. 321 e 290, do CPC c/c 456, 

§1º, da CNGC). Sem prejuízo da determinação supra, CERTIFIQUE-SE 

quanto a tempestividade da presente ação e, em caso positivo, 

promova-se a associação desta à ação principal de n. 

1016909-53.2019.811.0002. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005315-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (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:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Considerando a manifestação da parte autora, 

INTIMO a parte requerida para manifestar e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005435-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO SALES LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1005435-85.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 62.500,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VITOR HUGO 

SALES LINO Endereço: RUA JOSÉ LUIZ COELHO, (LOT PIRINEU), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-320 POLO PASSIVO: 

Nome: CONSTRUTORA PACTO LTDA Endereço: Avenida 09 DE JULHO, 

3575, EDIFICIO MAXIME OFFICE TOWER sala 206, BAIRRO: 

ANHANGABAÚ, LINS - SP - CEP: 16400-275 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

carta devolvida VÁRZEA GRANDE, 18 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001770-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. B. (AUTOR(A))

SANDRA ERASMO GONCALVES (AUTOR(A))

D. G. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA 

(REU)

PONTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA 

(REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001770-95.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SANDRA ERASMO GONCALVES, J. G. D. B., D. G. D. B. REU: 

PONTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA, 

PONTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS E COMPENSADOS LTDA 

Vistos etc. Procedo com a retificação da decisão do Id. 29336837, 

somente no que concerne ao horário da audiência de conciliação, fazendo 

constar 21 de maio de 2020, às 13h00min. Intimem-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020 (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005155-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO SANTANA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

' ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005155-80.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Inicialmente, registro que apesar de o nome da ação indicar 

pedido de tutela antecipada, inexiste no corpo da ação qualquer pedido 

neste sentido. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 14 de maio de 2020 às 17h00min, constando que a peça 
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contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Por fim, considerando que a parte 

autora possui idade superior a 80 (oitenta) anos, que o art. 71 da Lei 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso) assegura a prioridade na tramitação dos 

processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais 

aos maiores de 60 (sessenta) anos e que o artigo 3º, §2º, do mesmo 

Diploma Legal prevê prioridade especial e preferencial em relação aos 

demais idosos aos maiores de oitenta anos, procedam-se as devidas 

anotações nos registros dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004737-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGUSTINHO SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004737-45.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE AGUSTINHO SILVA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO LIMINAR proposta por JOSÉ 

AGUSTINHO SILVA JUNIOR em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

aduzindo, em síntese, que foi determinado em ação de n. 

1000157-06.2019.8.11.0002 a suspensão da exigibilidade das faturas em 

discussão naqueles autos, contudo em descumprimento aquela 

determinação a requerida incluiu seus dados junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Liminarmente, requer que a demandada seja compelida a retirar 

os seus dados da lista de inadimplentes, sob pena de multa diária. No 

mérito, pugna pela procedência da ação com a declaração de inexistência 

de débito e condenação pelos danos morais ocasionados. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, 

tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos da lista de 

inadimplentes. Ademais, a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos acostados aos autos, comprovando a existência de decisão 

judicial suspendendo a exigibilidade das faturas que foram objeto de 

negativação pela requerida (id.29185475 – Pág. 1-3 e id.29185476 – Pág. 

2). Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 20 dias-multa. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

levantar o depósito e comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 14 de maio de 2020, às 15h40min, consigno que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Promova-se a associação do presente feito com o processo de n. 

1000157-06.2019.8.11.0002, haja vista a distribuição por dependência. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004737-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGUSTINHO SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004737-45.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE AGUSTINHO SILVA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO LIMINAR proposta por JOSÉ 

AGUSTINHO SILVA JUNIOR em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

aduzindo, em síntese, que foi determinado em ação de n. 

1000157-06.2019.8.11.0002 a suspensão da exigibilidade das faturas em 

discussão naqueles autos, contudo em descumprimento aquela 

determinação a requerida incluiu seus dados junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Liminarmente, requer que a demandada seja compelida a retirar 

os seus dados da lista de inadimplentes, sob pena de multa diária. No 

mérito, pugna pela procedência da ação com a declaração de inexistência 

de débito e condenação pelos danos morais ocasionados. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, 

tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos da lista de 

inadimplentes. Ademais, a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos acostados aos autos, comprovando a existência de decisão 

judicial suspendendo a exigibilidade das faturas que foram objeto de 

negativação pela requerida (id.29185475 – Pág. 1-3 e id.29185476 – Pág. 

2). Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 20 dias-multa. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

levantar o depósito e comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 14 de maio de 2020, às 15h40min, consigno que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Promova-se a associação do presente feito com o processo de n. 

1000157-06.2019.8.11.0002, haja vista a distribuição por dependência. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de fevereiro de 2020. 
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(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002667-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ASSIS ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SANTANA BOMFIM (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002667-55.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): LOURIVAL ASSIS ROCHA REU: CLAUDIA SANTANA BOMFIM 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por 

LOURIVAL ASSIS ROCHA em desfavor de CLÁUDIA SANTANA BONFIM e 

LEILÃO OFICIAL MATO GROSSO pelos fatos e fundamentos da exordial. 

Narra que, através do site da segunda requerida e arrematou o veículo 

FIAT ARGO DIVRE 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE, COR BRANCO ANO 

2018/2018, tendo recebido um boleto para pagamento no valor de 

R$24.727,50 (vinte e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta 

centavos), cuja a beneficiária era a primeira requerida, sendo orientado a 

pagar na mesma conta bancária o valor referente ao imposto de 

transferência. Afirma que, o preposto da empresa ré lhe indicou um 

endereço para retirada do veículo, todavia ao chegar ao local foi 

informado que o local não se tratava da empresa ré, ao entrar em contato 

com a SEFAZ/MT e ao ligar para os telefones disponibilizados no site nada 

lhe foi informado quanto ao pagamento realizado ou quanto ao veículo 

adquirido. Em sede de tutela provisória requer que seja bloqueado o site 

da segunda requerida para evitar que mais pessoas sejam enganadas, 

sob pena de multa diária. No mérito, pugna procedência da presente 

demanda com a confirmação da liminar, a condenação das requeridas ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais e morais ocasionados. É 

o relatório. Fundamento e decido. Denota-se que, o pedido principal é o 

pagamento de indenização pelos danos materiais e morais ocasionados, 

sob a alegação de que arrematou veículo junto ao site da requerida 

efetuou o pagamento do valor do lance e não recebeu o bem adquirido e 

em sede de liminar pretende o bloqueio do site da empresa ré. Todavia, é 

incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos 

na atual fase do feito sem a devida oportunidade de exercício do 

contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos 

LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, a constatação da veracidade 

dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está 

condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo 

temerário o bloqueio liminar do site da requerida. De mesmo modo, no 

momento o que se verifica é o possível prejuízo financeiro da empresa ré 

caso seja privada de seu domínio virtual, logo, entendo pela existência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a 

hipossuficiência financeira do autor, motivo pelo qual não merece 

prosperar a tutela pretendida. Destaca-se ainda que o autor não possui 

legitimidade para pleitear tal medida com base em argumento que remete à 

hipótese de proteção ao direito do consumidor, o qual atinge inúmeras 

pessoas de forma difusa. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA com fulcro no artigo 300, do CPC. Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para levantar 

o depósito e comparecer em audiência de conciliação que designo para o 

dia 14 de maio de 2020, às 16h00min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos moldes ditados pelo artigo 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003943-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003943-24.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ADEMILDO CANDIDO DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ADEMILDO 

CANDIDO DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A aduzindo, 

em síntese, que se surpreendeu quando teve seu cadastro recusado junto 

ao comércio local com a informação de que seu CPF constava na lista de 

inadimplentes do SERASA e SPC devido à inserção realizada pela 

requerida. Afirma que, jamais contratou qualquer serviço da empresa ré, 

tendo a negativação lhe gerado muito constrangimento, motivo pelo qual 

alega a nulidade do débito e pleiteia a indenização pelos danos morais. 

Liminarmente, requer que a demandada seja compelida a retirar os seus 

dados da lista de inadimplentes, sob pena de multa diária. No mérito, pugna 

pela procedência da ação com a declaração de inexistência de débito e 

condenação pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, 

tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos da lista de 

inadimplentes que vem lhe obstando de realizar compras a prazo. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos, comprovando a negativação existente em nome da parte autora 

(id.28935284 – Pág. 7). Em que pese a manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação que designo para o dia 14 de maio de 2020, às 09h20min 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Cite-se/intime-se a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas à 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, concedo os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de consumo inconteste, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004698-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA OAB - MT0022551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CRUZ SEGURANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004698-48.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

14 de maio de 2020 às 16h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003465-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ OAB - SP104866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL DO ESPIRITO SANTO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003465-16.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005201-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OAB - MT18880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005201-69.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso-MT, a qual tem como objeto questões relativas à saúde pública, 

cuja competência é da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta comarca, nos termos da Portaria n. 31/2019/CM, de modo que este 

juízo carece de competência para processar e julgar o presente feito. 

Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta da 

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e 

julgamento deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o 

presente feito, determinando sua remessa à referida vara. Intime-se e 

cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer. Várzea Grande/MT, 18 

de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1014423-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADACINO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

DEJANETE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1014423-95.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADACINO BORGES DA SILVA, DEJANETE LOPES DA 

SILVA REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos 

etc. O presente feito fora julgado extinto por litispendência (sentença – Id. 

28216062), contudo, posteriormente as partes transigiram, contudo, tal 

acordo fora homologado nos autos n 103265-14.2017, restando 

prejudicado o pedido do Id. 28535495. De outra banda, constato que a 

sentença do Id. 28216062 não fora publicada e fora lançada como 

decisão, pelo que procedo a sua republicação: Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Apólice de Seguro c/c Reparação por Danos Morais 

proposta por Adacino Borges da Silva e Dejanete Lopes da Silva em 

desfavor de Brasil Veículos Cia de Seguros. Verifica-se que, a presente 

demanda trata do recebimento de seguro referente ao sinistro de n. 

389721516109500, o qual também se encontra em discussão na ação de 

nº 1003265-14.2017.8.11.0002, em trâmite nesta Vara Cível, sendo as 

mesmas partes, causa de pedir e pedido. Em observância ao artigo 10 do 

CPC foi concedido prazo para que a parte autora se manifestasse quanto 

à possibilidade de extinção deste feito sem resolução do mérito. A parte 

autora se manifestou, requerendo que o feito fosse associado ao feito de 

n. 1003265-14.2017.8.11.0002, que seja dada prioridade processual ao 

feito pelo fato de um dos autores se tratar de pessoa idosa e que o 

veículo sinistrado era utilizado para deslocamento para cuidados com a 

filha dos autores, a qual é portadora de deficiência física e requer pela 

concessão da tutela para ressarcimento imediato de todo prejuízo sofrido 

com a perda de seu automóvel, bem como retirada de seu nome junto à 

dívida ativa. É o breve relato. Fundamento e decido. Verifica-se que, o 

autor propôs a presente demanda com idêntico teor da ação de código 

1003265-14.2017.8.11.0002, todavia se faz desnecessário o trâmite de 

duas ações, posto que o pedido de prioridade e de tutela incidental pode 

ser elaborado naqueles autos. Ademais, registro que a tutela pretendida 

nestes autos invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a 

devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, 

violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 

persistindo a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Todavia, segundo prescreve o art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de 

Processo Civil, a litispendência ocorre quando estão em curso duas ações 

com identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo certo que a 

litispendência, como pressuposto processual objetivo, impede a 

constituição da relação jurídica instaurada. Assim, o reconhecimento da 

litispendência, é medida que se impõe, de forma a evitar a discrepância de 

decisões futuras em relação à mesma causa. Confira-se, acerca do tema, 

o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, que bem se 

harmoniza com o posicionamento ora afirmado, in verbis: PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINSOCIAL. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. LITISPENDÊNCIA. 1. (...) 2. "A ratio essendi da 

litispendência obsta a que a parte promova duas ações visando o mesmo 

resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face do 

mesmo sujeito processual idêntico pedido fundado na mesma causa 

petendi." (REsp 610.520/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 2.8.2004). 

3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 544625 PE 

2003/0086027-2, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 

07/11/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 28.11.2005 p. 

192 LEXSTJ vol. 196 p. 58).(sem destaques no original). Ante o exposto, 

configurada a litispendência indefiro a peça inicial e JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos 

I e V, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ante a 

inexistência de contraditório. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se, Cumpra-se. 

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito Intimem-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 18 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003265-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADACINO BORGES DA SILVA (AUTOR(A))
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DEJANETE LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT12929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003265-14.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADACINO BORGES DA SILVA, DEJANETE LOPES DA SILVA 

REU: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Adacino 

Borges da Silva e Dejanete Lopes da Silva propuseram Ação de Cobrança 

de Apólice de Seguro c/c Reparação por Danos Morais em desfavor de 

Brasilveículos Cia de Seguros ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as 

partes firmaram acordo (Id. 28534167), pugnando por sua homologação, 

bem assim a extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no 

ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 

Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo 

a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários nos termos pactuados. Com o 

depósito judicial, expeça-se alvará em favor da parte autora, conforme 

item “10” do termo de acordo, devendo a douta advogada informar os 

dados bancários para a realização da transferência. Com a desistência do 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedam as baixas e 

anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 18 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000341-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000341-64.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): EXPRESSO SAO LUIZ LTDA REU: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. Vistos etc. Expresso São Luiz 

Ltda propôs Ação Monitória em desfavor de Indústria e Comércio de 

Espumas e Colchões Cuiabá Ltda, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Informa a parte autora que é permissionária de transporte terrestre 

de passageiros e cargas, e que o requerido contratou serviços de 

transporte, sendo credor do réu da quantia de R$ 1.830,57, conforme 

duplicatas acostadas aos autos, não adimplidas, razão pelo qual do 

ingresso da presente ação. Pediu a procedência da ação para condenar o 

réu ao pagamento da quantia referida. O réu fora regularmente citado (Id. 

20427054), tendo comparecido aos autos e depositou o valor do débito (Id. 

20929391). No Id. 20949020 a parte autora aceitou o pagamento, 

quitando-se a obrigação em relação a eles. É o relatório. Fundamento e 

decido. A parte requerida, no prazo estabelecido no art. 701, do CPC, 

quitou a dívida cobrada no presente feito. A parte autora não se opôs ao 

pagamento, requerendo a transferência do dinheiro. Tem-se que o 

pagamento do débito feito pelo réu após o ajuizamento da ação monitória 

configura-se reconhecimento do pedido autoral, devendo ser o feito ser 

julgado extinto com julgamento do mérito. Diante de todo o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários, nos 

termos do art. 701, e § 1º do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 18 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005173-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RAVENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIR NORBERTO WEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005173-43.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RAVENA EXECUTADO: MARCIR 

NORBERTO WEBER Vistos etc. Condomínio Edifício Ravena propôs Ação 

de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Marcir Norberto Weber 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na 

exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (Id. 

23072326), pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. 

Decido. Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as 

partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas nos termos do art. 90, 

§ 3º, do CPC. Honorários nos termos pactuados. Com o trânsito em 

julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. 

P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006174-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE LEMES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial de ID:28172995.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004028-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (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 IDs: 27629076 e 

27629085.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1009744-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

RUBENS ALVES DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO COSTA FILHO OAB - MT14090-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 29342972.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004540-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELLO RIBEIRO ANGELO OAB - BA39592 (ADVOGADO(A))

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11055-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte exequente para manifestação a 

respeito do peticionamento de ID 29185410. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005795-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005795-20.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALAIR SABINO DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos, Atento ao 

princípio do contraditório e ampla defesa, determino venha a parte autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do documento 

apresentado no id. 24236061. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020032-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BORGES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020032-59.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIZETE BORGES DIAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Da análise da 

exordial, constato que, em que pese o ajuizamento da presente demanda 

tenha se dado recentemente, a parte autora formulou seus pedidos com 

fulcro no CPC/1973. Nesse passo, evidente a necessidade de a parte 

autora adequar o procedimento à sistemática do Novo Código de Processo 

Civil, que passou a vigorar em todo o país em 18/03/2016, considerando o 

que dispõe o art. 14 do CPC/2015, acerca da aplicação imediata da norma. 

Destarte, considerando as mudanças processuais advindas do novel 

Código de Processo Civil, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, adequar a pretensão inicial ao rito processual que lhe é 

próprio, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018954-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DE CARVALHO MORAES (AUTOR(A))

DRIELEN DOS SANTOS MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018954-30.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DJALMA DE CARVALHO MORAES, DRIELEN DOS SANTOS MAGALHAES 

REU: CONSTRUTORA PACTO LTDA Vistos, Compulsando os autos, 

observo que a parte autora formulou pedido visando à concessão de 

gratuidade da justiça, todavia, descurou de comprovar sua impossibilidade 

de recolhimento das custas. Pois bem, nos termos do artigo 98, caput, do 

CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 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 “iuri et iuri” 

(absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” (relativa), ou seja, poderá 

existir indícios em que a declaração torne insuficiente para a comprovação 

da alegada escassez de recursos apontada na legislação. A propósito, 

colaciono jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. 

SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de 

assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser 

afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que 

o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.(...) 

(STJ AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, 

inciso LXXIV da Constituição Federal, exige a comprovação da 

insuficiência de recursos como pressuposto para a concessão do 

benefício ora analisado. Nesse contexto, a despeito da alegação de 

hipossuficiência da parte autora, tendo por base a informação contida na 

exordial de que os autores são servidores públicos, efetuei pesquisa por 

meio dos Sistemas Infojud e Renajud, onde verifiquei que estes auferem 

renda anual considerável, além de possuírem mais de um veiculo em seu 

nome. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o texto constitucional, 

não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à 

luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República. A corroborar, 

colho o seguinte aresto: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM POSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 154 de 229



jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 

4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, 

merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que 

em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o 

abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão 

da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Tendo a parte 

demonstrado cabalmente a capacidade financeira do beneficiário da 

justiça gratuita para atender às custas e despesas processuais, a 

revogação do aludido benefício é medida que se impõe.[1] Portanto, não 

demonstrada a impossibilidade financeira de suportar os custos e as 

despesas processuais, a não concessão do benefício é medida que se 

impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. 

Para tanto, determino venham os autores, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais da 

presente demanda, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos Alberto 

Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 27/11/2013, 

Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003624-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARA FERREIRA DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003624-61.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CHRISTIAN BARRETO LIMA EXECUTADO: KATIA MARA FERREIRA 

DORILEO Vistos. Aportou aos autos pedido do exequente para realização 

de busca de eventuais veículos registrados em nome da parte executada. 

Pois bem. Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em 

nome da parte executada, conforme extrato em anexo. No impulso do 

processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000700-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIESEL CAMINHOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EXEQUENTE: JOAO BATISTA DA SILVA EXECUTADO: 

CANDIESEL CAMINHOES EIRELI - ME Vistos. Venha o exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias manifestar, requerendo o que entender de direito para 

o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto que em igual prazo deverá 

aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010384-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENCARNACION MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES (EXECUTADO)

Leila Aparecida Prestes (EXECUTADO)

 

Reitero o teor da intimação de Id 28900527, a fim de que a parte exequente 

indique em qual endereço a executada deverá ser intimada de forma que 

cumpra a obrigação, nos termos da decisão de Id 28355218. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003551-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA PENTEADO OAB - SC29203 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003551-21.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI REU: SO PESADO COMERCIO DE 

PECAS LTDA - ME 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 a requerida praticou atos 

difamatórios contra a parte autora, causando prejuízo à imagem da autora 

no exercício da sua atividade comercial; b) se ficaram configurados os 

danos morais pleiteados na petição inicial e a sua extensão. Diante da 

natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral requerida pela 

parte autora (id. 25515260), consistente na oitiva apenas de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Indefiro o depoimento pessoal dos 

representantes legais das partes, uma vez que as declarações destes já 

foram delineadas na fase postulatória. Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/05/2020, às 15h30. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002745-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PH PLANEJAMENTO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 

(EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência 

do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo 

portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos (aportando a guia 
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juntamente com o seu correspondente comprovante de pagamento).

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009320-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GRACIANO DE PAIVA (EXECUTADO)

 

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. 1009320-44.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 2.844,64 ESPÉCIE: 

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA Endereço: Avenida Mário Andreazza, s/n, Nova Esperança, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78156-105 POLO PASSIVO: Nome: 

RODRIGO GRACIANO DE PAIVA Endereço: Rodovia Mário Andreazza,, 

S/N., COND. RESID. ESMERALDA, CASA N. 369 QUADRA 01, GUARITA / 

Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-902 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE 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 que 

efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios fixados na decisão de inicial. 

OBSERVAÇÃO: Caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte 

ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de 

penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, 

não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). RESUMO DA INICIAL: 

DECISÃO: Vistos. Considerando que o executado não foi localizado para 

ser citado, defiro o pedido de id 27897026, razão pela qual determino que 

a parte executada seja citada, por edital, este com prazo de 20 (vinte) 

dias, para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios fixados na decisão de 

inicial, salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo 

no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de 

regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). Por oportuno, à 

vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 

no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, determino que a publicação do edital de citação seja realizada 

junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a 

ser providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação do executado, 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 devedor. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Vistos, etc. 

Acolho à emenda da inicial constante no Id. 16160084, a fim de que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por Condomínio Residencial Esmeralda em face de 

Rodrigo Graciano de Paiva. Cite-se a executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a 

esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827, 

caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deve 

ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação do executado e a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (03 

dias). Citado que seja o executado, o digno Sr. Oficial de Justiça juntará 

aos autos o mandado e a respectiva certidão, quando começará a correr 

o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 

dias), munido da segunda via dos mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça 

procederá, de imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e ao depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Se não for localizado da penhora, o digno Sr. 

Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências realizadas, 

caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas 

diligências. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão (§1º, art. 827, 

CPC). Caso o executado queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de 

regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. 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, 14 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.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010229-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

EZEQUIAS VIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO (REQUERIDO)

ESPOLIO DE HENRIQUE DE AQUINO (REQUERIDO)
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CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1010229-86.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 50.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: EZEQUIAS VIANA DE SOUZA Endereço: RUA e, Quadra 16, lote 

16,, PARQUE DEL REY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-210 Nome: 

MARIA PEREIRA DE SOUZA Endereço: RUA e, quadra 16 lote 16, PARQUE 

DEL REY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-210 POLO PASSIVO: 

Nome: ESPOLIO DE HENRIQUE DE AQUINO Endereço: desconhecido Nome: 

MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO Endereço: desconhecido CITANDO 

(A, S): eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o 

prazo de 30 (trinta) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta por EZEQUIAS VIANA DE 

SOUZA, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG de nº. 3193587-7 

SSP-MT e inscrito no CPF sob o nº. 203.593.309-91 e sua esposa, MARIA 

PEREIRA DE SOUZA, brasileira, aposentada, portadora no RG sob o 

nº72723.671, inscrita no CPF nº 688.215.732-49, não possui endereço 

eletrônico, ambos residentes e domiciliados na Rua E, quadra 16, lote 16, 

Bairro Parque Del Rey, Várzea Grande/MT, em face de ESPOLIO DE 

HENRIQUE DE AQUINO, representado por sua esposa MARIA ESTELA 

CURVO DE AQUINO, portadora do RG nº108.132-MT, inscrita no CPF 

nº343.488.591-91, com endereço em lugar incerto e não sabido. Os 

autores usucapientes na qualidade de legítimos possuidores (DOC. 

Anexo), pleiteiam neste juízo a sentença declaratória de usucapião, com 

fundamento no que prevê o artigo 1.238, Parágrafo Único, do Código Civil, 

uma vez que exercem a posse mansa, ininterrupta, pacífica, duradora e 

com animus domini, do imóvel urbano, situado no LOTEAMENTO JARDIM 

PARQUE DEL REY, “LOTE 16, QUADRA 16”, com metragem da área de 

360,00 m² (trezentos e sessenta metros quatrocentos) com registro no 

Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, sob a matrícula nº. 20.930 

de 19/05/1983 (DOC. Anexo). Dessa forma, sendo os autores 

usucapientes legítimos possuidores da referida área da qual detém a 

posse mansa, pacífica e prolongada por tempo superior há 25 (vinte e 

cinco) anos, uma vez que utilizam o imóvel como MORADIA ÚNICA E 

HABITUAL, não resta dúvidas de que possuem legitimidade ativa para 

requerer que lhe seja declarada a propriedade, por meio da usucapião. É 

flagrante que os autores comprovam o exercício da posse de natureza 

“ad usucapionem”, superior há 25 (vinte e cinco) anos (por si e por seus 

antecessores), de forma contínua e ininterrupta, sem oposição ou 

contestação do proprietário, “cum animus domini”, logo, faz “jus” que o 

domínio do imóvel seja declarado por sentença com força de coisa julgada, 

conforme os limites e confrontações indicados no mapa anexo, no 

denominado Loteamento PARQUE DEL REY, Quadra 16, Lote 16, com a 

metragem da área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), 

com registro no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, sob a 

matrícula nº. 20.930. (DOC. Anexo). Atribui-se à Causa o Valor de 

R$.50.000,00 (cinquenta mil reais), para efeitos de distribuição. DECISÃO: 

Vistos, etc. I – Cite-se a parte requerida e todos os confinantes do imóvel 

usucapiendo. II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os 

interessados em lugar incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I c/c 

257, III, ambos do CPC). III – Por via postal, intime-se para manifestar 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. IV - Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto à matrícula 

do imóvel, objeto destes autos. V – Dê-se vistas ao Ministério Público. VI - 

Concedo o benefício da JUSTIÇA GRATUITA. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito em substituição legal 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, 14 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001162-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON JOAO COLLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001162-63.2019.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por S.B 

Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, em face de Gerson João Colle, 

visando ser indenizada em decorrência da atuação do requerido como 

advogado em processo que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de 

Tangará da Serra, uma vez que este não aceitou proposta de acordo para 

reintegrar a ex funcionária da autora, Sra. Nayara Marcela de Souza 

Godoi. Juntou documentos de ids. 17916142 a 17916153. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no id. 20799344, onde alegou 

preliminarmente incompetência territorial e ilegitimidade passiva. Juntou 

documentos de ids. 20799361 a 20802987. Impugnação à contestação no 

id. 21160912 e indicação de provas a serem produzidas nos ids. 

21987013 e 25021630. Pois bem. Dispõe o art. 46 do CPC que “a ação 

fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será 

proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Ainda, dispõe o art. 53, 

IV, “a” do CPC que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a 

ação “de reparação de dano”. Analisando o presente, denota-se que 

razão assiste ao requerido ao alegar preliminar de incompetência 

territorial, afirmando que o juízo da comarca de Tangará da Serra/MT é 

competente para processar e julgar a lide. Isso porque, é incontroverso 

que o domicílio do requerido é na comarca de Tangará da Serra/MT, onde 

também se deram os fatos sub judice, na medida em que o suposto dano 

decorre da não concordância do requerido com a proposta de acordo 
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realizada pela autora em audiência de instrução que ocorreu perante a 2ª 

Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT. Desse modo, fica evidente que 

o juízo competente para o processamento e julgamento desta demanda é 

aquele situado na comarca de Tangará da Serra/MT. Nesse sentido, a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORO 

COMPETENTE – LUGAR DO ATO OU FATO GERADOR DO DANO - 

CARÁTER ESPECÍFICO (ART. 100, V, “a” DO CPC) QUE PREVALECE 

SOBRE A GENÉRICA (ARTIGOS 94 E 100, IV, “a” DO CPC) - DECISÃO 

ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de ação de 

reparação de danos morais, o foro competente para a propositura da 

demanda é o lugar do ato ou fato que deu origem ao dano (artigo 100, V, 

“a” do CPC), prevalecendo tal regra sobre aquela prevista na alínea a do 

inciso IV do artigo 100 do CPC (lugar da sede quando for ré a pessoa 

jurídica). Exigir que o Agravado litigasse em juízo perante Vara Cível muito 

distante de seu domicílio, localizada em outro Estado da Federação, seria 

criar óbice ao acesso à justiça, mormente diante dos graves fatos 

narrados na inicial. (TJMT - N.U 0175045-50.2014.8.11.0000, , ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015) Posto isso, declino 

de minha competência para processar e julgar a presente e determino o 

encaminhamento e distribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Tangará da Serra/MT, nos termos da fundamentação supra. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000436-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000436-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

FABIO ANDRE VIANA 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, notadamente no que se 

refere à média de consumo de energia elétrica na referida unidade 

consumidora, de modo que à vista do poder instrutório do magistrado, 

conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a 

produção de Prova Técnica, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Com efeito, não há preliminares a serem consideradas, motivo 

pela qual, tenho o processo como saneado. Dos pontos controvertidos 

Assim, de acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) a média mensal de consumo de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2160815-3 levando-se em 

consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela 

parte autora; b) a legalidade dos débitos cobrados pela requerida nas 

faturas questionadas; c) o dever de indenização e o seu quantum. Das 

Provas Diante da natureza da controvérsia, determino de ofício, a 

produção de prova pericial. 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 ,  Apar tamento  203 ,  Carumbé,  Cu iabá /MT ,  e -ma i l : 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.850,00 (hum mil 

oitocentos e cinquenta reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 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, do CPC). Ademais, 

considerando que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os 

honorários periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à 

autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida 

venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários 

periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. 

Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados no 

orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” 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 deverão 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 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”, 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, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Por fim, determino que a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos autos o depósito 

judicial correspondente a média de consumo no valor de no valor total de 

R$ 545,22 (quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), 

sob pena de revogação da liminar deferia no id. 17853162. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010206-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL VILHAGRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010206-09.2019.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenizatória por danos morais e materiais (repetição de indébito) com 

pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência” proposta por 

Vilhagra Representações Comerciais Eireli, em desfavor de Itaú Unibanco 

S.A., sustentando, em síntese, que desde 27 de agosto de 2015 é titular 

de uma conta com o requerido, onde recebe pagamentos. No entanto, 

salienta que no dia 06 de junho de 2019, sua conta foi encerrada sem 

qualquer aviso, percebendo somente porque precisou utiliza-la. Ressalta 

ter entrado em contato com o responsável por sua conta, o qual afirmou 

que o cancelamento ocorreu por inatividade da empresa, contudo, alega 

que a empresa está ativa e em decorrência do cancelamento não foi 

possível receber valores nas datas de 10 e 20 de junho/2019. Destarte, 

requer a concessão de tutela de urgência para que o banco requerido 

reative sua conta ou abra outra nas mesmas proporções da anterior. No 

mérito, requer que seja ratificada a liminar e que o requerido seja 

condenado ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais), referentes à 

indenização por danos morais. Distribuído o feito perante a Vara 
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Especializada de Direito Bancário desta comarca, a MM. Juíza determinou 

que o autor comprovasse documentalmente sua hipossuficiência 

financeira ou que recolhesse as custas processuais e despesas de 

ingresso (Id. 23039490), tendo a parte autora se manifestado no Id. 

24243148, requerendo o deferimento da justiça gratuita. Declínio de 

competência no Id. 26942133. Determinada a emenda da inicial no id. 

28285685, manifestou-se no id. 29119450. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Retifiquem-se os assentos de registro do sistema, 

fazendo constar no polo ativo da demanda a requerente Vilhagra 

Representações Comerciais Eireli, representada por Ismael Vilhagra 

Teixeira. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da aplicação do CDC e 

inversão do ônus da prova Quanto ao pedido de aplicação do CDC e 

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. 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 à 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, resta evidenciada a 

vulnerabilidade técnica da parte autora frente à requerida, uma vez que 

houve o cancelamento da conta corrente da parte autora. Posto isso, 

aplico o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e inverto o 

ônus da prova em favor da requerente. 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 está demonstrado pela juntada do contrato de abertura de conta 

corrente e dos e-mails e áudio informando o encerramento de conta, 

conforme Ids. 22652113, 22652114, 22652622 e 22662362. Alie-se a isso 

o comprovante de inscrição e de situação cadastral (Id. 29119451) e os 

recibos de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais 

DCTF (ids. 24243957 a 24244463), evidenciando que a empresa 

encontra-se ativa, corroborando a narrativa apresentada na inicial. Nessa 

senda, ainda que em uma análise perfunctória dos fatos ora 

apresentados, certo que o cancelamento da conta bancária de titularidade 

da autora se deu de forma precipitada, em desrespeito às normas 

editadas pelo Banco Central. Isso porque, ainda que a requerida não seja 

obrigada a manter contrato de prestação de serviços com seus 

correntistas, também é verdade que o rompimento da relação há de 

ocorrer de forma legal, sob pena de imperar a insegurança nas relações 

comerciais. Com efeito, dispõem o art. 3º da Circular n°. 3.804/2016 do 

Banco Central: Art. 3º A comunicação prévia da intenção de rescindir o 

contrato mencionada no art. 12, inciso I, da Resolução nº 2.025, de 1993, 

deve conter referência expressa à situação motivadora da rescisão. A 

esse respeito o art. 12 da Resolução 2.025/1993 editada pelo Banco 

Central: Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante 

acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de 

depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser 

incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas: (Redação 

dada pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000) No presente caso, não lhe 

foi estipulado prazo para regularização de eventual pendência, tampouco 

indicado motivo para o encerramento da conta, conforme id. 22652113. 

Assim, presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, uma 

vez que a conduta da parte requerida se mostrou nociva à autora, 

porquanto não demonstrada qualquer irregularidade na sua conta 

corrente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA 

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE TUTELA 

ANTECIPADA Encerramento unilateral das contas correntes dos autores, 

pelo banco Ausência de motivação nos comunicados encaminhados aos 

correntistas. Presente a relevância dos argumentos, bem como a 

possibilidade de sofrerem lesão grave ou de difícil reparação, cabível a 

concessão de tutela antecipada para manter em funcionamento as contas 

correntes descritas na inicial, até que sobrevenha sentença de mérito 

Inteligência do art. 13 da Resolução nº 2.025/93 e do art. 3º, parágrafo 

único, da Circular nº 3.006/00, ambas do BACEN Afronta ao art. 39, IX, do 

CDC Relação de consumo caracterizada - Decisão reformada Agravo 

provido. MULTA DIÁRIA CABIMENTO FIXAÇÃO DE OFÍCIO Em caso de 

descumprimento da obrigação de fazer ora determinada, fixa-se, de ofício, 

multa diária de R$300,00, limitada a um período de 30 dias Agravo provido. 

(TJSP - AI 21509864420148260000 SP 2150986-44.2014.8.26.0000, 24ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Salles Vieira, 27 de Novembro de 2014). 

Posto isso, defiro a tutela de urgência pretendida e determino seja a 

requerida intimada para que proceda com o restabelecimento imediato da 

conta corrente da autora, agência n. 0288, conta corrente n. 25671-2 (id. 

22652114), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. No impulso, em 

que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 16h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003631-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMPIMAQ COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003631-82.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

EMPIMAQ COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME REU: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese 
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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 

ausência de interesse de agir Aduz a requerida que a parte autora não 

tentou solucionar sua irresignação pelas vias administrativas, 

especificamente por meio do site www.consumidor.gov.br, 

caracterizando a ausência de conflito e, portanto a pretensão deduzida 

em Juízo carece de requisito essencial para sua válida constituição, qual 

seja o interesse de agir. Todavia, a preliminar arguida não merece guarida, 

ante o princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, 

presente no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não cabendo à 

extinção do feito em razão da ausência de pedido na esfera 

administrativa, especialmente em razão do autor ter demonstrado a 

utilidade e necessidade e, portanto, o seu interesse no ajuizamento da 

presente ação. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Assim, afasto a presente 

preliminar. Dos pontos controvertidos De acordo com os autos e da 

natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se o 

contrato de permanência juntado no id. 19525761, foi assinado pelo 

representante da parte autora e, b) a existência ou não de relação jurídica 

entre a parte autora e o requerido; c) o nexo de causalidade entre o dano 

alegado e conduta do requerido (inscrição nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito); e) o dever de indenização e o seu quantum. Das 

provas Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova 

pericial postulada pela parte autora (id. 21769735). Assim, nomeio como 

perito o Sr. Leandro Manoel Franco Marquez, Perito em Grafotecnia, 

podendo ser encontrado na Rua J. Mário, n. 58, Jardim Primavera, 

Cuiabá-MT, e-mail: leandromfm@hotmail.com, telefone: (65) 99974-4305. 

Intime-o para aceitar a 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 autora para se manifestar sobre ela 

no prazo de 05 dias. Fixados os honorários, intime-se a autora para 

depositar o seu valor integral, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos 

cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros 

cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do 

respectivo laudo nos autos (CPC – art. 95). Venham as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e 

quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que as partes aportem 

na Secretaria deste juízo a via ORIGINAL do documento de id. 19525761, 

no prazo de 15 (quinze) para a realização da perícia acima deferida. 

Oportunamente, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para 

a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistentes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, 

com antecedência mínima de 05 dias. Venham as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 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”, 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, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001881-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001881-79.2018.8.11.0002. Vistos, Banco 

Santander (Brasil) S.A promove a presente ação de reintegração de 

posse com pedido liminar em face de Marajoara Material para Construção 

Ltda. ME. Deferimento da liminar no Id. 12442583, a qual foi cumprida 

conforme certidão de Id. 18813326. A requerida não foi citada conforme 

AR de Id. 22452417 e Id. 24682598. No Id. 25787855, foi realizada a 

pesquisa e determinado a expedição de novo mandado. Após, a parte 

autora aportou aos autos pedido de desistência da ação no Id 28989426. É 

o relatório. Decido. O pedido de Id 28989426 se trata de uma simples 

manifestação de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida não foi 

citada, sendo 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. Outrossim, revogo 

a liminar deferida nos autos. Custas pela parte autora. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000842-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUE MEIRELES GONCALVES (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:

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

 

INTIMAÇÃO das partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca do laudo pericial, podendo o assistente de cada parte, em igual 

prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008864-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO BEZERRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUITERIA BEZERRA DA SILVA OAB - 019.844.041-30 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao retorno dos autos à 1ª instância.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011133-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN FERREIRA SALDIVAR DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006931-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE PROENCA ALVES CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de rescisão contratual, 

devolução de parcelas pagas e indenizatória por danos morais c/c 

antecipação de tutela liminar proposta por Ariane Proença Alves em 

desfavor de Orleans Empreendimenos Ltda e Cipasa Várzea Grande Var1 

Desenvolvimento Imobiliário Ltda, alegando em síntese, que em 

janeiro/2016 firmou contrato de compra e venda com as requerida de 

imóvel nº 15, quadra 19 do condomínio urbanístico Verana Várzea Grande 

I, nesta comarca, pelo valor de R$ 145.552,00 (cento e quarenta e cinco 

mil quinhentos e cinquenta e dois reais). Aduz que, realizou pagamento 

das parcelas até o mês de setembro/2016, contudo não conseguiu mais 

honrar com o pagamento das demais parcelas, entrando em contato no 

mês de outubro/2017 com a segunda requerida, conseguindo adimplir 

algumas parcelas no dia 14.11.2017. Afirma que mesmo estando em 

processo de tratativa, as requeridas sem qualquer aviso prévio inseriu o 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, solicitando as requerida a 

negociação dos débitos, obtendo resposta apenas no mês de junho/2018. 

Contudo, se encontra impossibilitada de realizar o pagamento das parcelas 

avençadas diante da sua situação financeira, não possuindo mais 

interesse em manter a relação jurídica, razão pela qual requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que seja declarada a rescisão 

do contrato, devendo as requeridas serem obrigadas a não efetuar 

qualquer cobrança referente ao contrato, bem como se abstenham de 

inserir o nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. 

Determinada a emenda da inicial (Id. 15707134), a parte autora 

manifestou-se no Id. 16015725. As requeridas compareceram 

espontaneamente nos autos apresentando contestação a inicial com 

documentos (Id. 20414290). A parte autora impugnação a contestação (Id. 

20710129). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, acolho a 

emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: 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). No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

autora comprovar os fatos alegados na inicial. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado na inicial. 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. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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, a 

probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelo documento 

pessoal do autor, especialmente pelo instrumento particular de promessa 

de venda e compra do imóvel em questão (Ids. 14595571, 14595581 e 

14595598) devidamente assinado pelas partes, bem como o extrato de 

cliente que conta os valores das parcelas do contrato (Ids. 14595740 e 

14595747), que demonstram a relação jurídica havida entre as partes, 

corroborando com a alegação tecida na inicial. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da prosseguir no pagamento das 

parcelas referentes ao contrato, tendo em vista a sua pretensão em 

rescindir o mesmo. Ressalto que é certo que a rescisão de contrato é 

afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a 

formação do contraditório e devida dilação probatória. Entretanto, não vejo 

óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a 

suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da 

parte autora na manutenção do pacto na forma realizada. O que, frise-se, 

não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime a 

requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo 

quanto se apurará no deslinde da causa. Impende ressaltar que inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado das 

requeridas, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se 

utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e 

acréscimos, se existentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. 

COBRANÇA. A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de 

registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é medida 

que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância 

dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos de cobrança 

enquanto tramita a ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015). Na mesma toada, 

tenho pelo deferimento do pedido visando que a parte requerida se 

abstenha de levar o nome do autor aos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, considerando a tese acima consignada. Destarte, havendo em 

sede de cognição sumária a demonstração dos requisitos necessários 

para o deferimento da medida vindicada, é de ser deferido parcialmente o 

pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Posto isso, defiro 

parcialmente os pedidos de tutelas formulados na inicial, devendo as 

requeridas serem intimadas para que suspendam provisoriamente as 

cobranças relativas ao Contrato de Compra e Venda, objeto da presente 

demanda, e, ainda, se abstenha de encaminhar o nome da autora ao 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 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. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de maio de 2020 às 10:00 horas, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Considerando que a parte requerida já apresentou espontaneamente 

contestação nos autos, bem como a parte autora impugnação a 

contestação, portanto encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, determino venham às partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009084-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REU)

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por 

Tamires Paula de Oliveira em desfavor de Amazon Construtora Ltda e SPE 

Amazon Conenge Construtora Ltda, alegando em síntese, que firmou em 

julho/2015, contrato de compra e venda com as requeridas, localizado na 

quadra 06, lote 17 do loteamento portal dos imigrantes nesta comarca, 

comprometendo-se entregar o referido imóvel dentro do prazo de 12 

(doze) meses, contudo só realizaram a entrega no mês de agosto/2018, 

após três anos da assinatura do contrato. Sustenta que foi surpreendida 

ao receber o imóvel vez que se encontrava danificado, portas e janelas 

quebradas, sem sanitários, sem fiação elétrica, as portas internas sem as 

chaves, fechaduras enferrujadas, realmente sem condições de residir no 

imóvel, sendo que as requeridas se mantem inerte, mesmo tendo solicitado 

pela autora os reparos no imóvel, razão pela qual requer a concessão da 

tutela de urgência a fim de que as requeridas providenciem imediatamente 

os reparos no imóvel, sob pena de multa. Determinada a emenda da inicial 

(Id. 16602241), a parte autora manifestou-se no Id. 17016078. Os autos 

vieram conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO aos requerentes os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

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.” 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 do autor é evidente, uma vez que 

os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. 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. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, observo que 

a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao 

próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão 

final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora. 

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em 

seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se 

não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na 

impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1] 

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, 

implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte 

requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em 

precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não 

são suficiente a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, 

avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária 

segurança no exame da pretensão alegada na inicial. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ante o exposto, ausente os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de maio de 2020 às 

09h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à 

data da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada 

e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] 

Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004974-79.2020.8.11.0002

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

SILVANEY GONCALVES DE MIRANDA OAB - 842.199.201-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, retifiquem-se os assentos de 

registro do sistema a fim de incluir a empresa RDC Viagens no polo 

passivo da presente demanda, conforme indicado na inicial. 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 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, 
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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 04 de maio de 2020 

às 09:00 horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se as requeridas, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009202-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009202-68.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Aportou aos autos certidão do Sr. Oficial de Justiça aduzindo a 

necessidade de arrombamento e presença de força pública para 

cumprimento da imissão na posse do imóvel sub judice, consoante no Id. 

28792016. Assim, considerando a decisão deferida nos autos visando a 

imissão de posse mediante a constatação do abandono (Id. 27553447), 

bem como diante do teor da certidão de Id.28792016, determino que seja 

expedido novo mandado de constatação e imissão de posse do imóvel 

objeto da lide, mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se 

necessário, a qual desde já autorizo. Por fim, diante da urgência para 

cumprimento da presente decisão, bem como visando resguardar os 

direitos do autor, determino o cumprimento pelo oficial de justiça 

plantonista, servindo a presente decisão como mandado. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005359-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Cumpra-se o ato deprecado, servindo a 

respectiva notificação como mandado. Informe o juízo deprecante. Após o 

cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências 

necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015235-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SALES MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para que, apresente o 

complemento o documento juntado no ID 25115347, tendo em vista estar 

incompleto, devido ao declínio de competência ID 27954946, estes autos 

serão enviado a Justiça Federal.: VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 

2020 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008805-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAHIS MARQUES ADAMI DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALICE GABRIELLI BORGES OAB - MT18401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008805-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LAHIS MARQUES ADAMI DA 

LUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela específica, proposta por Lahis Marques Adami da 

Luz, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, 

objetivando o fornecimento do medicamento Enoxaparina. Em ID 27728356, 

houve a juntada de contestação pelo Município de Sinop-MT. Diante disto, 

intime-se o autor para, querendo, oferecer réplica às contestação do 

Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no art. 351 do 

Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. À Secretaria 

para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004815-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHESLEY FERREIRA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/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: 

1004815-39.2020.8.11.0002. AUTOR(A): DHESLEY FERREIRA SALES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Considerando o objeto da ação, 

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. Assim, intime-se a parte Autora para, 

no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar sua petição para incluir o 

Município de Sorriso, local de domicílio da parte autora, sob pena de 

indeferimento. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011297-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011297-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

MACEDO REQUERIDO: MUNICIPIO SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Versam os autos acerca do fornecimento do medicamento 

Micofenolato de Mofetila 500mg, em favor do paciente Maria José de 

Souza. Tendo em vista o Parecer Técnico do NAJ/TJ, intime-se a parte 

Autora para que provida de documentação pessoal, receita médica e os 

exames médicos listados, se dirija até a Farmácia do Componente 

Especializado e informe nos autos o fornecimento voluntário do 

medicamento sub judice, através do sistema de saúde estadual, no prazo 

de até 20 (vinte) dias. À Secretaria para as providências necessárias. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004729-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELOI DO CARMO TOZATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004729-68.2020.8.11.0002. AUTOR(A): SELOI DO CARMO TOZATTI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

para o fornecimento dos medicamentos Pertuzumabe 540mg EV D1 

(ataque), Pertuzumabe 420mg EV D1 (manutenção) e Trastuzumabe 

440mg, diante do diagnóstico de Neoplasia da Mama Direita (CID C50.9). 

Verifico que o Requerente não demonstrou negativa administrativa do 

fornecimento dos medicamentos requeridos na exordial, 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) Desse modo, intime-se a parte 

Autora para que junte aos autos comprovação da solicitação 

administrativa dos medicamentos Pertuzumabe 540mg EV D1 (ataque), 

Pertuzumabe 420mg EV D1 (manutenção) e Trastuzumabe 440mg, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo 

acima, promova-se a imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004286-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE TONIN KRONBAUER (AUTOR(A))

M. K. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _15_Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE 

LINDOTE PROCESSO n. 1004286-39.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 

60.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MATEUS KRONBAUER DA SILVA 

Endereço: Rua Dracena, n 223, bairro H-2, centro., ALTA FLORESTA - MT 

- CEP: 78580-000 Nome: ROSIMEIRE TONIN KRONBAUER Endereço: Rua 

Dracena, n 223, bairro H-2, centro, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, Procuradoria Geral do Estado, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Nome: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Endereço: Av Ariosto da Riva, 

3391, Centro, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

Vistos,Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

sem manifestação, retornem os autos conclusos para sentença.Às 

providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 18 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012924-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _20_Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE 

LINDOTE PROCESSO n. 1012924-73.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

23.025,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: EDSON DE SOUZA Endereço: RUA ANANIAS 

MARTINS DE SOUZA, 319, LOTEAMENTO PADRE JOÃO BOSCO BURNIER, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78721-405 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e 

não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: Vistos,Em que pese o aparente abandono da causa 

pela parte Autora, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, 

determino a intimação da parte Autora, por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.Às 

providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 18 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015179-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MIRACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1015179-07.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: TEREZA MIRACHI Requerido: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para que manifeste sobre o relatório de estudo social no prazo de quinze 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006548-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006548-11.2018.8.11.0002. AUTOR(A): IZAIAS ALVES MARTINS REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cumpra-se conforme 

determinado em sentença de ID. 21492800. Int. VÁRZEA GRANDE, 18 de 

fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001405-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001405-12.2016.8.11.0002. REQUERENTE: IZAIAS ALVES MARTINS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Ante o comprovante 

de pagamento dos honorários periciais (Id. 21933340), expeça-se alvará 

para levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor, com 

observância das formalidades legais. Após, manifestem-se as partes 

acerca do petitório de Id. 24980961. Juntado os documentos solicitados, 

encaminhem-se os autos ao perito para dar início aos trabalhos. 

Cumpra-se e intime-se. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1004857-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004857-88.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Defiro o pedido de justiça gratuita. A liminar 

será concedida se demonstrado o preenchimento de dois requisitos, quais 

sejam, a verossimilhança dos fatos alegados e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte 

probabilidade sobre a pretensão da requerente. Diante do exposto e por 

não vislumbrar os requisitos impostos INDEFIRO o pedido de liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos, a fim de que 

preste as informações, no prazo de dez dias. Colha-se o parecer 

ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009389-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA PARAVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009389-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDINALVA PARAVA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Nomeio como perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN 

– PERITO INSS, ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work 

Tower, 9º andar, Sala: 908, Centro, CEP: 78020973, Cuiabá-MT, que 

servirá independente de compromisso, com finalidade de certificar 

eventual incapacidade laborativa da parte autora. Considerando ser o 

Requerente beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, os honorários 

periciais correrão à conta da Justiça Federal. Considerando, ainda, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a 

dificuldade em se encontrar nesta Comarca, profissionais que, aceitem o 

encargo para atuar nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno 

valor que é atribuído pelos serviços, que tais profissionais prestam nestes 

feitos, e, com o único intuito de dar prosseguimento aos feitos 

previdenciários em tramite nesta Vara, arbitro os honorários do Perito 

Judicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. 

CJF-RES-2014/00305, de 07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Os 

procedimentos em direção ao pagamento se darão após o término do 

prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados. Com fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito 

Judicial retro nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, 

sendo que a data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de 

intimação das partes. Após a resposta do perito, intimem-se, 

imediatamente, as partes da data agendada. Intime-se, ainda, o Perito para 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data agendada para a perícia, respondendo aos quesitos 

formulados. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do 

laudo (art. 477, Pár.único/ CPC). Oportunamente deliberarei sobre a 

necessidade de designar eventual audiência de instrução e julgamento. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008214-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008214-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA LUIS DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Nomeio como 

perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN – PERITO INSS, ENDEREÇO: 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º andar, Sala: 908, 

Centro, CEP: 78020973, Cuiabá-MT, Intimem-se as partes, para, apresentar 

os quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. Apresentados os quesitos, 

intime-se o Perito Judicial (enviando-lhe cópia dos quesitos), para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Homologada a proposta de honorários, intime-se o profissional para indicar 

data para realização dos trabalhos no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, 

prazo hábil para a intimação das partes. Decorrido o prazo, intime-se o 

Perito Judicial para apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data agendada para a perícia, respondendo os 

quesitos formulados. Os assistentes técnicos (caso sejam indicados) 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo. Oportunamente deliberarei 

sobre a audiência de instrução e julgamento. Int. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008828-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DANTAS CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008828-18.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ALDO DANTAS CASTRO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Revogo o despacho 

do ID nº 23499144, tendo em vista que não houve comprovação da 

suspeição do perito, devendo o requerente indicar assistente técnico para 

que o perito possa esclarecer divergências apresentadas, indicadas no 

parecer do assistente técnico da parte autora, que terá acesso e 

acompanhamento das diligências e exames que realizar, com prévia 

comunicação, no prazo de 5 (cinco) dias, se necessário. Indefiro o pedido 

do ID 22429227, com fundamento no artigo 468, incisos I e II, do NCPC. O 

perito poderá ser substituído quando: I – faltar-lhe conhecimento técnico 

ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo 

que lhe foi assinado. O que não vem ao caso e, por não ser caso 

complexo que demande um especialista. Int. Cumpra-se. Após, voltem-me 

conclusos para sentença. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013200-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINA ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013200-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALDINA ALVES SANTOS 

REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Vistos. Almeja a requerente a concessão de tutela de urgência a fim de 

realizar procedimento cirúrgico de transplante de córnea do seu olho 

esquerdo. Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem 

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

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

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

processo. A parte requerente foi instada a apresentar a solicitação 

administrativa do sistema SISREGIII, mas não apresentou, sob o argumento 

de que ao presente caso não se aplica o enunciado nº 3, pois não houve 

o encaminhamento da parte Autora para médico especialista em córnea, 

tampouco pedido de transplante de córnea feito pelos médicos da 

caravana da transformação, que estavam atrelados ao SUS. Todavia, nas 
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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. Diante do exposto, ante a 

ausência da solicitação administrativa e por não vislumbrar os requisitos 

impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a 

ação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002243-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON OSCAR LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002243-47.2019.8.11.0002. AUTOR(A): NELSON OSCAR LUIZ REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. NELSON OSCAR 

LUIZ, qualificado nos autos, propôs “Ação para Concessão do Benefício 

de Auxílio Doença ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido de Antecipação de Tutela c/c Condenação por Danos Morais” em 

face 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 de que há seis anos sofreu 

acidente de trabalho, ao traumatizar o cotovelo esquerdo em uma barra de 

ferro, necessitando da realização de cirurgia. Aduz que realizou 

acompanhamento médico e fisioterápico, porém evoluiu com quadro de dor 

e edema local, ocasionando limitação no arco de movimento, estando em 

uso regular de medicamentos. Despacho inicial no ID 18597817, nomeou 

perito judicial. Citada, a autarquia ré apresentou sua defesa ID 19676217, 

pugnando pela improcedência da ação. Laudo Pericial Judicial no ID 

20240252. Intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo pericial 

do juízo, decorreu o prazo legal, sem manifestação, consoante a certidão 

do ID 22388349. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença e conversão do 

benefício em aposentadoria por invalidez. A matéria embora seja de direito 

e de fato, prescinde de demais dilação probatória, sobretudo diante da 

realização de perícia médica judicial, impondo-se o julgamento no estado 

em que se encontra (art. 355, I, do NCPC). Verifico que o exame pericial 

fora realizado por profissional especialista em perícia, nomeado pelo Juízo, 

sem oposição das partes. Constata-se, ainda, que o laudo pericial 

enfatizou as condições clínicas da parte autora ao responder os quesitos 

formulados. Note-se que ao responder aos quesitos formulados o perito 

foi contundente ao afirmar que o Autor não possui incapacidade laboral. 

Imperioso registrar que em simetria com as respostas dos quesitos, o 

laudo pericial ao seu final apresentou a seguinte conclusão: (Com base 

nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente). Não há dúvidas ou eventuais questionamentos pendentes 

de esclarecimentos, as respostas aos quesitos são satisfatórias, e o 

resultado apresenta congruência com os demais elementos existentes nos 

presentes autos (art. 479/NCPC). Pois bem. O auxilio doença é espécie de 

benefício previdenciário não programado, decorrente da incapacidade 

temporária do segurado para o seu trabalho habitual. A norma que 

disciplina a matéria, estabelece que o auxílio doença será devido aos 

segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer 

natureza e a incapacidade for superior a 15 (quinze) dias consecutivos. 

Assim dispõe os artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao 

segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da 

atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Segundo orientação do 

doutrinador André Luiz Menezes Azevedo Sette, para a concessão do 

auxílio-doença há quatro requisitos: a) manutenção da qualidade de 

segurado eis que a perda desta qualidade acarreta a caducidade dos 

direitos do segurado. A verificação da manutenção da qualidade de 

segurado deverá ser realizada quando da data do início da incapacidade 

(fixada por exame médico pericial), em homenagem à regra do direito 

adquirido; b) o cumprimento da carência exigida:12 contribuições mensais, 

se for o caso; c) incapacidade para o exercício do trabalho que exercia ou 

para sua atividade habitual; d) provável reabilitação para o trabalho, ou 

seja, o segurado deve ser suscetível de recuperação. Desta forma, tendo 

em vista que o laudo pericial do ID 20240275, concluiu que não foi 

constatada a presença de incapacidade laborativa e não apresenta 

limitação para a vida independente, tem-se que o mesmo não preenche os 

requisitos exigidos para a concessão a concessão do restabelecimento 

do auxílio doença. Quanto à aposentadoria por invalidez, a norma que 

disciplina a matéria estabelece que para obter o referido benefício, o 

requerente deve comprovar, além de sua incapacidade, a impossibilidade 

de retorno às atividades laborais, conforme dispõe o art. 42 da Lei 

8.213/91, no seguinte teor: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Assim, extrai do exame pericial, 

inequivocamente que o Autor não apresenta incapacidade laborativa e 

nem limitação para a vida independente. Constata-se, portanto, não 

ocorrer, também, o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 

Regente para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez. 

Sobre a matéria, oportuno realçar a recente posição do egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região : EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 

LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE.O 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.O perito 

do juízo concluiu pela inexistência de limitações profissionais da autora, 

inexistindo redução da capacidade laboral para qualquer atividade. 

Ausente prova da alegada incapacidade laborativa não é possível 

conceder aposentadoria por invalidez. Apelação a que se nega 

provimento. Assim, diante do contexto materializado, o indeferimento do 

pedido do Autor é, pois, inevitável conseqüência da prova existente no 

bojo do processo, e nesse diapasão a improcedência da ação é apenas o 

resultado lógico de causa e efeito, em especial frente à realidade dos 

autos. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na 

presente ação ajuizada por NELSON OSCAR LUIZ em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pelos motivos acima esposado e 

fundamentados. Deixo de condenar o Autor nas custas e despesas 

processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Por derradeiro, nos 

termos e para os fins colimados no capítulo 2, seção 18, item 2.18.11.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, expeça-se certidão em favor do médico perito nomeado, 

com o valor total dos honorários periciais que lhe são devidos, conforme 

fixados na decisão. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força 

do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC. Decorrido o prazo legal sem 

eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1004977-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PAULO PETKOV (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES BATISTA OAB - PR56619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004977-34.2020.8.11.0002. AUTOR(A): GERALDO PAULO PETKOV REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos... Observo o não preenchimento 

dos requisitos (arts. 319 e 320 do NCPC), de modo que DETERMINO ao 

procurador da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 
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juntando nos autos o documentos pessoais e comprovante de endereço. 

Decorrido o prazo, cumprida, ou não, a diligência, tornem os autos 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004837-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETINA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004837-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEUSDETINA RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. Ao exame dos autos, verifica-se que a Autarquia Federal apesar 

de regularmente citada, deixou transcorrer o prazo legal sem 

manifestar-se. Portanto, ante a ausência de contestação, declaro a revelia 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sem reconhecer, no entanto, 

o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em 

razão do interesse público indisponível subjacente à matéria. Sendo a 

parte requerida nos presentes autos a Fazenda Pública, torna-se 

(relativamente) defeso dispor dos direitos e interesses que defende em 

juízo, uma vez possuírem natureza pública. O único efeito da revelia, neste 

caso, será “... correrão os prazos independentemente de intimação... O 

revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no 

estado em que se encontrar”. Para fins de prosseguimento do feito, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar se 

pretendem produzir provas, justificando a sua real oportunidade e 

necessidade. Expeça-se o necessário. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004068-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PONOCENO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004068-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO PONOCENO DE JESUS 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

JOÃO PONOCENO DE JESUS, qualificado nos autos, propôs “Ação para 

Concessão do Benefício de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela c/c 

Condenação por Danos Morais” em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, objetivando, em síntese, a implantação do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, onde 

relata quadro de lombalgia e cervicalgia crônica, com intensificação dos 

sintomas há oito anos, de início insidioso, desencadeado pelo esforço 

físico, tendo como melhora o uso de medicamentos. Aduz que buscou 

atendimento médico e após exames complementares teve o diagnóstico de 

hérnia de disco lombar, com prescrição de medicamentos e fisioterapia, 

mas este último não disponibilizado pelo SUS. Decisão inicial no ID 

19904733, indeferiu o pedido de tutela e nomeou perito judicial. Citada, a 

autarquia ré apresentou sua defesa ID 20460724, pugnando pela 

improcedência da ação. Laudo Pericial Judicial no ID 21791213. Intimadas 

as partes para manifestarem acerca do laudo pericial do juízo, o autor 

manifestou no ID 22505799, pugnando pela procedência do pedido. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Previdenciária para 

restabelecimento de auxílio-doença e conversão do benefício em 

aposentadoria por invalidez. A matéria embora seja de direito e de fato, 

prescinde de demais dilação probatória, sobretudo diante da realização de 

perícia médica judicial, impondo-se o julgamento no estado em que se 

encontra (art. 355, I, do NCPC). Verifico que o exame pericial fora 

realizado por profissional especialista em perícia, nomeado pelo Juízo, sem 

oposição das partes. Constata-se, ainda, que o laudo pericial enfatizou as 

condições clínicas da parte autora ao responder os quesitos formulados. 

Note-se que ao responder aos quesitos formulados o perito foi 

contundente ao afirmar que o Autor não possui incapacidade laboral. 

Imperioso registrar que em simetria com as respostas dos quesitos, o 

laudo pericial ao seu final apresentou a seguinte conclusão: (Com base 

nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente). Não há dúvidas ou eventuais questionamentos pendentes 

de esclarecimentos, as respostas aos quesitos são satisfatórias, e o 

resultado apresenta congruência com os demais elementos existentes nos 

presentes autos (art. 479/NCPC). Pois bem. O auxilio doença é espécie de 

benefício previdenciário não programado, decorrente da incapacidade 

temporária do segurado para o seu trabalho habitual. A norma que 

disciplina a matéria, estabelece que o auxílio doença será devido aos 

segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer 

natureza e a incapacidade for superior a 15 (quinze) dias consecutivos. 

Assim dispõe os artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao 

segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da 

atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Segundo orientação do 

doutrinador André Luiz Menezes Azevedo Sette, para a concessão do 

auxílio-doença há quatro requisitos: a) manutenção da qualidade de 

segurado eis que a perda desta qualidade acarreta a caducidade dos 

direitos do segurado. A verificação da manutenção da qualidade de 

segurado deverá ser realizada quando da data do início da incapacidade 

(fixada por exame médico pericial), em homenagem à regra do direito 

adquirido; b) o cumprimento da carência exigida:12 contribuições mensais, 

se for o caso; c) incapacidade para o exercício do trabalho que exercia ou 

para sua atividade habitual; d) provável reabilitação para o trabalho, ou 

seja, o segurado deve ser suscetível de recuperação. Desta forma, tendo 

em vista que o laudo pericial do ID 21791213, concluiu que não foi 

constatada a presença de incapacidade laborativa e não apresenta 

limitação para a vida independente, tem-se que o mesmo não preenche os 

requisitos exigidos para a concessão a concessão do restabelecimento 

do auxílio doença.. Quanto à aposentadoria por invalidez, a norma que 

disciplina a matéria estabelece que para obter o referido benefício, o 

requerente deve comprovar, além de sua incapacidade, a impossibilidade 

de retorno às atividades laborais, conforme dispõe o art. 42 da Lei 

8.213/91, no seguinte teor: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Assim, extrai do exame pericial, 

inequivocamente que o Autor não apresenta incapacidade laborativa e 

nem limitação para a vida independente. Constata-se, portanto, não 

ocorrer, também, o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 

Regente para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez. 

Sobre a matéria, oportuno realçar a recente posição do egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região : EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 

LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE.O 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.O perito 

do juízo concluiu pela inexistência de limitações profissionais da autora, 

inexistindo redução da capacidade laboral para qualquer atividade. 

Ausente prova da alegada incapacidade laborativa não é possível 

conceder aposentadoria por invalidez. Apelação a que se nega 

provimento. Assim, diante do contexto materializado, o indeferimento do 

pedido do Autor é, pois, inevitável conseqüência da prova existente no 

bojo do processo, e nesse diapasão a improcedência da ação é apenas o 

resultado lógico de causa e efeito, em especial frente à realidade dos 

autos. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na 

presente ação ajuizada por JOÃO PONOCENO DE JESUS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pelos motivos acima 
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esposado e fundamentados. Deixo de condenar o Autor nas custas e 

despesas processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Por 

derradeiro, nos termos e para os fins colimados no capítulo 2, seção 18, 

item 2.18.11.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, expeça-se certidão em favor do 

médico perito nomeado, com o valor total dos honorários periciais que lhe 

são devidos, conforme fixados na decisão. Decisão não sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC. 

Decorrido o prazo legal sem eventual interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004404-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIBEL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004404-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIBEL GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Considerando o artigo 

99, § 2º, do CPC, intime-se a parte requerente para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão do 

pedido de gratuidade. Após, conclusos para outras deliberações. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004402-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAURA ZOZIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004402-26.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSAURA ZOZIMA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Trata-se de ação de 

restituição c/c declaração de indébito c/c tutela de urgência em desfavor 

do Estado de Mato Grosso e que aduz da petição inicial que o requerente 

é servidor estadual, tendo como cargo efetivo o de professor e que 

atualmente desempenha função gratificada e vem sofrendo a incidência 

de 11% de contribuição previdenciária sobre essa jornada. Nessa linha, a 

função gratificada exercida pela demandante atualmente tem o valor de R$ 

2.682,86, mas dos últimos 50 meses, com exceção das gratificações 

natalinas todos tiveram descontados 11%, ou seja, atualmente R$ 295,11 

consoante holerites anexos. Todavia, esses valores não são 

considerados para fins de aposentadoria, visto que o cálculo dos 

proventos tem por base somente a jornada de trinta horas semanais, 

conforme disciplinado na lei que regulamenta o cargo. O Estado vem 

utilizando as parcelas percebidas a título de gratificação de função sem 

que essas parcelas fossem incluídas nos proventos de aposentadoria. 

Nesse diapasão, alega a requerente que a arrecadação dessa 

contribuição deve incidir tão somente sobre o subsídio, ou seja o cargo 

efetivo e não sobre a função gratificada. Que o cálculo das contribuições 

previdenciárias deve ter excluídas as parcelas remuneratórias de caráter 

transitório. Assim sendo, pugna a requerente pela concessão da justiça 

gratuita, bem como da liminar da tutela de urgência, a fim de cessar o 

desconto previdenciário incidente sobre a função gratificada exercida pela 

demandante. É o breve relatório. DECIDO. Defiro o pedido de justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, passo a analisar o pedido de tutela de urgência requerido. Pois bem. 

A tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, 

verifico que realmente a contribuição previdenciária deve incidir apenas 

sobre os ganhos habituais do empregado que forem incorporados ao 

salário e que repercutam no beneficio previdenciário a ser percebido, 

conforme dispõe o artigo 201, §11 da Constituição Federal: Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (...) § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. 

Desse modo, observo que não são devidas as contribuições 

previdenciárias sobre função gratificada, pois estas não integram os 

proventos de aposentadoria dos servidores. Estando presente, portanto, a 

probabilidade do direito alegado. Acerca do outro requisito, o do perigo de 

dano é nítido o prejuízo que a parte requerente vem sofrendo com 

descontos mensais de mais de R$ 290,00 mensais em seu salário. De 

modo que, resulta preenchido o segundo requisito para a concessão da 

tutela de urgência. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, pelo que determino que o requerido suspenda o desconto da 

previdência sobre a função gratificada da parte requerente até ulterior 

decisão deste juízo. Oficie-se o setor de gestão responsável. Após, 

CITE-SE o requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal. Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004376-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BENTO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004376-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRO BENTO 

PEREIRA LEITE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... 

Trata-se de ação de restituição c/c declaração de indébito c/c tutela de 

urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso e que aduz da petição 

inicial que a requerente é servidora estadual, tendo como cargo efetivo o 

de professora e que atualmente desempenha função gratificada e vem 

sofrendo a incidência de 11% de contribuição previdenciária sobre essa 

jornada. Nessa linha, a função gratificada exercida pela demandante 

atualmente tem o valor de R$ 1.604,56, mas dos últimos 12 meses, 10 

meses tiveram descontados 11%, ou seja, atualmente R$ 176,50 

consoante holerites anexos. Todavia, esses valores não são 

considerados para fins de aposentadoria, visto que o cálculo dos 

proventos tem por base somente a jornada de trinta horas semanais, 

conforme disciplinado na lei que regulamenta o cargo. O Estado vem 

utilizando as parcelas percebidas a título de gratificação de função sem 

que essas parcelas fossem incluídas nos proventos de aposentadoria. 

Nesse diapasão, alega a requerente que a arrecadação dessa 

contribuição deve incidir tão somente sobre o subsídio, ou seja o cargo 

efetivo e não sobre a função gratificada. Que o cálculo das contribuições 

previdenciárias deve ter excluídas as parcelas remuneratórias de caráter 

transitório. Assim sendo, pugna a requerente pela concessão da justiça 

gratuita, bem como da liminar da tutela de urgência, a fim de cessar o 

desconto previdenciário incidente sobre a função gratificada exercida pela 

demandante. É o breve relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. Posto isso, passo a analisar o 

pedido de tutela de urgência requerido. Pois bem. A tutela será de 

urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência 

reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de 

convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, verifico que 

realmente a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre os 

ganhos habituais do empregado que forem incorporados ao salário e que 

repercutam no beneficio previdenciário a ser percebido, conforme dispõe 
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o artigo 201, §11 da Constituição Federal: Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) § 11. Os ganhos 

habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário 

para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em 

benefícios, nos casos e na forma da lei. Desse modo, observo que não 

são devidas as contribuições previdenciárias sobre função gratificada, 

pois estas não integram os proventos de aposentadoria dos servidores. 

Estando presente, portanto, a probabilidade do direito alegado. Acerca do 

outro requisito, o do perigo de dano é nítido o prejuízo que a parte 

requerente vem sofrendo com descontos mensais de mais de R$ 170,00 

mensais em seu salário. De modo que, resulta preenchido o segundo 

requisito para a concessão da tutela de urgência. Ante todo o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que o requerido 

suspenda o desconto da previdência sobre a função gratificada da parte 

requerente até ulterior decisão deste juízo. Oficie-se o setor de gestão 

responsável. Após, CITE-SE o requerido para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal. Vindo resposta do requerido, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 

11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004941-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIA ANTONIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004941-89.2020.8.11.0002. REQUERENTE: INOCENCIA ANTONIA 

CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a 

concessão de tutela de urgência a fim de receber aposentadoria por idade 

rural. Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

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

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004957-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004957-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA EUNICE DA SILVA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de 

urgência a fim de receber aposentadoria por idade rural. Pois bem, a tutela 

será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o 

presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a 

referida concessão necessita da realização e especificação de outras 

provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de 

forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário 

ultrapassar a fase instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os 

requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para 

responder a ação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004985-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AGENOR DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004985-11.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS AGENOR DIAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE 

Vistos... Compulsando os autos, verifico que a parte requerente pugnou 

pelo deferimento de Tutela de Urgência com base no artigo 300 CPC, que 

tem como objetivo proteger os direitos em discussão na lide. Pois bem. A 

tutela de urgência será concedida se demonstrado o preenchimento de 

dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o 

presente caso exige maior dilação probatória, tendo em vista que a 

referida concessão necessita da realização e especificação de maiores 

análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte 

probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário 

ultrapassar a fase instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os 

requisitos impostos INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Notifique-se 

a parte requerida do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via com as cópias dos documentos, a fim de que preste as informações, 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004993-85.2020.8.11.0002

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

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DANIELY DE SOUSA OAB - 030.741.921-51 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004993-85.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: MARIANA DANIELY DE 

SOUSA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos... Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). 

Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004959-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ELIETE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1004959-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALINA ELIETE DE PINHO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de “ação de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por 

invalidez – trabalhador rural” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, também qualificado, objetivando a concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. A petição inicial veio 

instruída com documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações da 

parte requerente, também juntando documentos. Foi determinada a 

realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi apresentado 

concluindo: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que 

não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta 

limitação para a vida independente”. A parte requerente manifestou sobre 

o laudo. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico do laudo pericial que este foi conclusivo no sentido de 

atestar que a parte requerente possui capacidade para exercer as 

atividades laborais, bem como que não apresenta limitações para a vida 

independente. Assim, conforme consta no laudo, a parte requerente não é 

incapacitada para a vida independente e nem mesmo para o trabalho. Na 

discussão, o perito descreve o seguinte: “Periciando com o diagnóstico de 

degeneração dos discos intervertebrais lombares, associado a síndrome 

cervicobraquial, estando em acompanhamento médico e uso de 

medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento 

funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade 

laborativa habitual, estando suas patologias estabilizadas clinicamente.” 

Da mesma forma, a conclusão do perito se deu nos seguintes termos: 

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi 

constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta 

limitação para a vida independente”. A concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais. Quanto ao primeiro requisito, restou aclarado na conclusão 

médica da perícia judicial realizada que a parte requerente encontra-se 

capacitada para trabalhar. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CONJUNTO PROBATÓRIO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III e art. 39, I 

da Lei 8.213/1991, e a comprovação de incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. 2. Segundo a legislação de regência (Lei 8.213/1991: 

art. 55, § 3º) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª 

Região, a comprovação da atividade rural demanda a apresentação de 

início razoável de prova documental, que deve ser corroborada por prova 

testemunhal consistente sobre a veracidade das alegações. 3. No 

presente caso, o perito do juízo afirmou que não há incapacidade para o 

exercício das atividades habituais. 4. Apelação da parte autora não 

provida. (AC 1018997-58.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL 

GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 18/10/2019 PAG.). Como se vê, a parte requerente não preenche 

os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que não 

comprovou sua inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim 

como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de 

melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir o recebimento do 

auxílio-doença. Assim, diante do contexto materializado, o indeferimento 

do pedido do requerente é, pois, inevitável consequência da prova 

existente no bojo do processo, e nesse diapasão a improcedência da 

ação é apenas o resultado lógico de causa e efeito, em especial frente à 

realidade dos autos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação e, 

por consequência julgo extinto o processo, com julgamento de mérito. 

Outrossim, deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das 

custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, 

parágrafo 3º do CPC). Decorrido o prazo legal sem eventual interposição 

de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003679-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIZE DE ALMEIDA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003679-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADENIZE DE ALMEIDA 

SAMPAIO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de “ação de restabelecimento de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o 

restabelecimento do benefício auxílio-doença, bem como posterior 

aposentadoria por invalidez. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o requerido refutou as alegações da autora, sob o 

argumento de ausência de incapacidade laboral. Determinada a realização 

de perícia médica judicial, o laudo pericial concluiu pelo reconhecimento da 

incapacidade laboral parcial e permanente da requerente. Instadas a 

manifestarem acerca do laudo pericial, apenas requerente manifestou-se. 

É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Quanto ao mérito, analisando-se 

os documentos trazidos aos autos pela parte requerente, observo que ela 

trabalhava e contribuía com a previdência social. Nesse passo, a fim de 

esclarecer a divergência entre a conclusão da perícia médica realizada 

pelo INSS, que considerou a parte requerente apta às suas funções 

laborativas e as alegações desta quanto à sua incapacidade, foi ordenada 

a realização de perícia judicial. Resultando no laudo pericial, que foi 

conclusivo no sentido de atestar a incapacidade laboral parcial e 

permanente da Requerente. Posto isso, a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais. Em que pese o requisito referente à comprovação da 

incapacidade laboral, restou aclarado na conclusão médica da perícia 

judicial realizada que a parte autora encontra-se incapaz para o labor 

parcial e permanente, em decorrência de seu quadro clínico. Nesse 

sentido, destaca-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INCAPACIDADE PARCIAL. 

DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES 

PESSOAIS DA SEGURADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE DIREITO. PREQUESTIONAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Uma das funções a que se destinam os embargos de 

declaração é resolver omissão porventura existente no julgado, a teor do 

art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. O Acórdão foi omisso 

quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez 

quando atestada incapacidade parcial. 3. Averiguada a incapacidade 

parcial e permanente, mas que impede a realização de atividades com 

esforços físicos e tendo em vista a difícil reabilitação da segurada para 

outra atividade em razão de suas condições pessoais (idade avançada), 

mostra-se devida a aposentadoria por invalidez, com observância do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. Ainda que para 

fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver omissão, obscuridade e/ou contradição na 

decisão embargada (STJ, EAGRAR 3204/DF, Rel. Ministro Castro Meira, 1ª 

Seção - unânime. DJU 5/6/2006, p. 230; STJ, EDcl no AgRg no REsp n.º 

651.076/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma - unânime. DJU 20/3.06.). 5. 

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do mérito, para 

esclarecer a omissão nos termos dos itens 2 e 3. (TRF1ª Região, EDAC 

0060248-97.2009.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.848 de 28/01/2015). 

Respeitante ao outro requisito mencionado acima, qual seja, ao 

cumprimento do período de carência equivalente a doze contribuições 

mensais, a jurisprudência do STJ perfilhou entendimento que “não ocorre a 
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perda da qualidade de segurado, quando a falta de recolhimento da 

contribuição previdenciária por mais de doze meses consecutivos, 

decorre de incapacidade para o trabalho” (REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 18.2.2002, pág. 530). Além de o 

requerido já ter tido concedido o benefício de auxílio-doença à requerente. 

Concluindo-se disso a sua qualidade de segurado, reconhecida pela 

própria Previdência Social ao conceder-lhe o benefício. 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 e permanente inaptidão para realizar 

suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a 

sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe 

garantir a aposentadoria por invalidez. Em relação ao termo inicial, filio-me 

ao entendimento no sentido de que, evidenciado que a incapacidade 

laboral já estava presente quando do requerimento administrativo ou 

quando da cessação definitiva da aposentadoria por invalidez, mostra-se 

correto o estabelecimento do termo inicial do benefício da data do 

indeferimento do benefício em 24/1/2019. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, CONCEDENDO o auxílio-doença com posterior 

aposentadoria por invalidez à parte requerente, por restar configurada a 

sua inaptidão definitiva para o exercício de função laborativa; ao 

pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas 

desde 24/1/2019. Concedo ainda, com fundamento dos artigos 300 e 303, 

do CPC, a tutela de urgência, 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. 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% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §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: ADENIZE 

DE ALMEIDA SAMPAIO, CPF nº 570.247.231-49. Filiação: Manoel 

Nascimento Sampaio e Geralda de Almeida Sampaio; 3. Benefício 

Concedido: Auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez; 4. 

Data inicial do Benefício: 24/1/2019 (Data do indeferimento administrativo) 

até 4/9/2019 e aposentadoria por invalidez a partir de 5/9/2019 

(apresentação do laudo pericial); 5. Renda mensal inicial: valor integral; 6. 

Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para 

requerer o que de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se os autos. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002928-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002928-54.2019.8.11.0002. AUTOR(A): IZAIAS ALVES MARTINS REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, IZAIAS ALVES MARTINS, 

qualificado nos autos, ajuizou a presente “Ação Declaratória c/c 

Indenização por Danos Materiais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, sob a alegação que é servidor público, exercendo a função 

de vigilância da rede pública de ensino de Várzea Grande, não vem 

recebendo o devido adicional de periculosidade. Sustenta que, as 

atividades executadas são consideradas insalubres, porque estão 

submetidas às exposições permanentes de roubos, bem como exerce 

atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial. Ao final pugna 

pela procedência da ação. Instruiu a inicial com documentos. O Requerido 

apresentou contestação (Id. 20526178), argumentou sobre a prescrição 

quinquenal e a diferenciação da atividade de vigia e vigilante. Por fim, 

pugnou pela improcedência da ação. O Requerente impugnou a 

contestação (Id. 20774532). Não houve especificação de provas. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por 

não depender a lide de maior dilação probatória. Ademais, acerca da 

prescrição, a jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio 

da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação.” Por conseguinte, cumpre declarar totalmente prescritas as parcelas 

anteriores a 01/04/2014, porquanto ajuizada a presente demanda em 

01/04/2019. O autor pleiteou o adicional de periculosidade, por exercer a 

função de vigilância da rede pública de ensino do Município de Várzea 

Grande. Dos autos se extraí que o autor tomou posse em 30/04/2002, na 

função de agente de segurança e manutenção, lotado na secretaria de 

educação cultura esporte e lazer. Pois bem. Vale ressaltar que a Lei 

Municipal nº. 1.164/1991 em seu artigo 77 prevê o pagamento do adicional 

de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, 

nas seguintes condições: “Art. 77 – Os servidores que trabalhem com 

habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 

adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo 

incidir sobre o vencimento do cargo efetivo”. Os vigias da rede pública de 

ensino estão submetidos à exposição permanente de roubos e também 

exercem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo 

indubitável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, por 

preencher os requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento do STJ – 

Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA 

NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. RECURSO 

DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou 

a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de 

periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do 

Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)”. 

Veja-se ainda: NORMA REGULAMENTADORA 16 - ATIVIDADES E 

OPERAÇÕES PERIGOSAS. ANEXO 3 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 

PESSOAL OU PATRIMONIAL (Inclusão dada pela Portaria MTE 1.885/2013) 

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras 

espécies de violência física são consideradas perigosas. 2. São 

considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os 

trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: [...] b) 

empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal 

em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, 

aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela 

administração pública direta ou indireta. A propósito: REMESSA 

NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI MUNICIPAL 

Nº. 1.164/1991 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO - PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) - EFEITOS PECUNIÁRIOS A 

PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA PORTARIA - ATUALIZAÇÃO DO 

CRÉDITO - TEMA 905/STJ - HONORÁRIOS MODIFICADOS - ARTIGO 85 § 

4º, INCISO II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA.1 - As atividades ou operações que 

impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são 
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consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de 

periculosidade, no termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho 

e Emprego.2 - A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, foi 

aprovada em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou que “os efeitos 

pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade 

serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.3 - 

Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários 

advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, 

inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I 

a IV, ambos do artigo 85 do CPC. (N.U 0013138-60.2014.8.11.0002, , 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

12/02/2019) Assim, conclui-se que as atividades ou operações que 

impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são 

consideradas perigosas, portanto cabível o pagamento do adicional de 

periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do 

trabalho e Emprego. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o pagamento do adicional de 

periculosidade ao Sr. Izaias Alves Martins, bem como o recebimento 

referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Ademais, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. A correção monetária incidirá a 

partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Sobre a 

condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro 

de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, 

com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios cujo 

percentual será fixado quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inc. 

II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, 

ambos do artigo 85 do CPC. Considerando o entendimento firmado pela 

Corte Especial do STJ, no sentido de que a sentença ilíquida deve se 

sujeitar ao duplo grau de jurisdição, não incidindo a regra contida no § 2º, 

do art. 496, do CPC, determino a remessa da presente decisão a reexame 

necessário (Súmula 490, do STJ). Decorrido o prazo sem recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal do Estado de Mato Grosso 

para o reexame necessário da matéria. Transitada em julgado a decisão, 

aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos 

termos do art. 534 e 910 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016100-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. R. (RECONVINDO)

 

Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de ID 

28714969 designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 

2020 às 14 horas e 30 minutos, devendo a parte autora ser intimada para 

a audiência na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, §3º do 

Código de Processo Civil.

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: 1005260-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERANE DANHONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE AZEVEDO OAB - MT27231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005260-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAFAEL HERANE 

DANHONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA DUARTE 

AZEVEDO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 16:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005262-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR NASCIMENTO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005262-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VICTOR 

NASCIMENTO FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER 

ADAO CORREA 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: 19/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005271-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1005271-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LELIA FELIPE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LELIA FELIPE DOS 

SANTOS 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: CONCILIAÇÃO Data: 

19/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1005276-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BOTELHO AREVALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005276-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIANE 

BOTELHO AREVALO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA 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: 20/03/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 
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MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1005283-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELAINE PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005283-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELAINE 

PEREIRA DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

FERRAZ TORRES NETO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005285-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA DOS ANJOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005285-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JANAINA MARIA 

DOS ANJOS MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA 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: 20/03/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1005288-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA SALAZAR PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005288-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ISADORA 

SALAZAR PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ANSELMO 

DA COSTA PRADO POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO 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: 20/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005289-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA DOS ANJOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005289-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JANAINA MARIA 

DOS ANJOS MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA 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: 20/03/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1005292-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA DOS ANJOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005292-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JANAINA MARIA 

DOS ANJOS MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA 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: 20/03/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1005296-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE ALMEIDA 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. 1005296-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GISLEIDE 

ALMEIDA 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: CONCILIAÇÃO Data: 

19/03/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1005305-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILTON FERNANDO LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005305-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VILTON 

FERNANDO LEITE DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA 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 Data: 20/03/2020 Hora: 13:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005309-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NETELI MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005309-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NETELI MARTINS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005314-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FRANCISCA DAS NEVES (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)

 

PROCESSO n. 1005314-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IVETE 

FRANCISCA DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN 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: 19/03/2020 Hora: 16:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005325-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH RAFAELA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005325-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SARAH 

RAFAELA DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ARTHUR GOMES CORSINO 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: 19/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1008846-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDO FERNANDO CARDOSO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008846-39.2019.8.11.0002 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: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O, para manifestar sobre AR 

negativo ID 29097434, informando o endereço atualizado e completo do 

reclamado, sob pena de arquivo. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

18/02/2020 12:16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005328-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005328-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAFAEL MATOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ POLO PASSIVO: TIM 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: 19/03/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1006339-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EDENEVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adelina da Abadia Camelo Simi (EXECUTADO)

ELVINO SIMI (EXECUTADO)

 

Processo n. 1006339-08.2019.8.11.0002 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: NILTON 

CECILIO DE MESQUITA - MT8067-O, para no prazo de 05 (cinco) dias 

INFORMAR o nome e contato telefônico de quem irá acompanhar o oficial 

de justiça na diligencia. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 18/02/2020 

12:42:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005336-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005336-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSALINA 

MENDES DA SILVA 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: 

20/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1002843-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSILEIA LARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002843-34.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: ILVANIO 

MARTINS - MT12301-A, para ciência do cancelamento da AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO agendada para 03/03/2020 16:25, bem como da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 13:25 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que 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 art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 18/02/2020 13:09:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005338-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005338-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSALINA 

MENDES DA SILVA 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: 

20/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1003402-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003402-88.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WILSON LISANDRO VEIGA - MT15427-O, PARA ciência do cancelamento 

da AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/03/2020. 

VARZEA GRANDE GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 18/02/2020 13:22:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005339-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005339-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZETE DE 

SOUZA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON SOARES 

NETO 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: CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1009952-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi expedido alvará para o patrono da exequente sob n. 

588751-8

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005342-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA PRICILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005342-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TAYNA PRICILA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1005345-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA PRICILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005345-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TAYNA PRICILA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005349-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PATRICK DE LIMA (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. 1005349-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAYCON 

PATRICK DE LIMA 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 II Data: 

20/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 
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1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1004058-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIRLAN RODRIGUES COSTA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004058-45.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç 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: 

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - MT25413/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 20/03/2020 Hora: 14:40 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que 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 art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 18/02/2020 14:00:19

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011349-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDES DA COSTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011349-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS FERNANDES DA 

COSTA CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 

INTIME-SE a parte autora, prazo 05 (cinco) dias, para que traga 

informações sobre a Sra. SUELI DA COSTA ASSUNÇÃO, pois apesar de 

mencionar na inicial que a referida genitora nunca conviveu maritalmente 

com o de cujos TARCILIO GLORITO CORREA, ela é igualmente a genitora 

de seu irmão THIAGO DA COSTA ASSUNÇÃO CORREA, também falecido 

(id. 23091253), e figurou como curadora do de cujus, conforme averbação 

na certidão de id. 23091255. Após o decurso do prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005356-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005356-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROBERTO 

CARLOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES 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: 

20/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1005358-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIVIANE DIAS DE MENDONCA (REU)

 

PROCESSO n. 1005358-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAURO 

BASTIAN FAGUNDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO 

BASTIAN FAGUNDES POLO PASSIVO: WIVIANE DIAS DE MENDONCA 

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: 20/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005361-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005361-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SANDRO MARIA 

DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES 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: 

20/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1005362-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005362-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELI GOMES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES 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: 

20/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1005371-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005371-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IRENE MARIA 

MARTINS 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: 20/03/2020 Hora: 
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15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1005379-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005379-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GABRIEL RAMOS 

DE JESUS 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: 

20/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1005389-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RAFAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005389-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LAURA RAFAEL 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1005390-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PACHECO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1005390-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIO 

PACHECO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

ADELINO SEMEDO FERNANDES, CARLOS MIRANDA POLO PASSIVO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/03/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 

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: 1005402-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH RODRIGUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1005402-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RUTH 

RODRIGUES MEDRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURYANNE 

CONCEICAO DE ARRUDA, VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA POLO 

PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005408-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTRA VICTORIA DA SILVA ALMEIDA (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. 1005408-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAMANTRA 

VICTORIA DA SILVA ALMEIDA 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 II Data: 20/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005411-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA SALAZAR PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005411-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ISADORA 

SALAZAR PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ANSELMO 

DA COSTA PRADO POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO 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: 20/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1009830-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPER COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA ANDREIA DE OLIVEIRA BRANDAO PEREIRA (EXECUTADO)

JOSE IVAN DE JESUS NEVES (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará para o patrono da exequente sob n. 

588795-P
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013646-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR BISPO DA SILVA (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))

 

Processo n. 1013646-13.2019.8.11.0002 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: 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, 18 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 18/02/2020 

17:44:26

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017817-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Processo n. 1017817-13.2019.8.11.0002 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: ELCI 

JACQUES ANDRADE - MT12924-O, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça ID 29324291, requerendo o 

que entender de direito. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 18/02/2020 

17:52:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005426-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTRA VICTORIA DA SILVA ALMEIDA (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. 1005426-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAMANTRA 

VICTORIA DA SILVA ALMEIDA 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 Data: 20/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 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: 1005427-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005427-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MILTON CESAR 

COSTA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES 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: 

20/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 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: 1017959-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR FRANCISCO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017959-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDMIR FRANCISCO PINTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. Acolho a justificativa da parte 

autora do id. 28142199, pelo que determino que seja DESIGNADA 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017802-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017802-44.2019.8.11.0002. INTERESSADO: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES REQUERIDO: CLARO S.A. Visto. Determino a Secretaria 

que certifique se a parte autora foi intimada da audiencia de conciliação. 

Em caso positivo, retorne os autos para sentença. Em caso negativo, 

designe-se nova data, intimando-se as partes. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018205-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018205-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA PADILHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Acolho a justificativa apresentada pela 

parte autora, ante a juntada do atestado médico e determino que seja 

DESIGNADA NOVA DATA PARA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016632-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VAINE APARECIDO DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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 

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: 

1016632-37.2019.8.11.0002 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 do NCPC. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 18/02/2020 

18:44:13

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018566-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA JULIA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018566-30.2019.8.11.0002. INTERESSADO: GABRIELA JULIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Visto. Acolho a 

justificativa apresentada pela parte autora, ante o atestado médico 

juntado, e determino a DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA AUDIENCIA 

DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005096-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA BALBINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005096-92.2020.8.11.0002. AUTOR: ESTELITA BALBINA DE ARRUDA 

REU: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. Vistos, 

etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, 

colacionando aos autos a cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim 

de ser visível a foto e o número de inscrição da parte reclamante, pois o 

RG juntado no id. 29294707 está ilegível. Considerando que o comprovante 

de endereço é documento indispensável à propositura de ação no Juizado 

Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos dos artigos 319 e 

320 do CPC/2015, trazendo aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a atualidade 

do endereço da parte, com a definição correta do Juízo competente e 

viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de evitar que o 

serviço seja refeito, pois a fatura de energia juntada no id. 29294708 é de 

maio/2015. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiencia designada, evitando a vinda desnecessária da parte 

autora à solenidade, a qual será novamente designada após o 

cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005046-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005046-66.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARÁTORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora 

que recebeu uma correspondência do SERASA informando que seu nome 

está negativado pela requerida, afirmando que era, há dois anos, cliente 

da mesma, mas pelos problemas enfrentados pelos serviços prestados 

cancelou o contrato perante o PROCON, quitando o valor acordado, não 

havendo qualquer valor em aberto, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou o acordo efetivado no PROCON (id. 29281414), o 

comprovante de pagamento do acordo (id. 29281418), a carta do SERASA 

(id. 29281416), bem como consulta balcão SPC em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 84,15 (oitenta e quatro reais e 

quinze centavos), incluso em 02.12.2019, restrição única e recente, 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005047-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBARA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005047-51.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA BARBARA DA SILVA 

LEITE REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, aduzindo 

a parte autora que contratou um plano de saúde com a requerida, mas 

diante dos problemas enfrentados pela mesma, tendo inclusive fechado as 

portas do escritório na cidade, e pelo fato de diversas vezes marcar 

consultas e exames e serem desmarcados pelos descredenciamentos 

das unidades de atendimento com a AGEMED, afirmando que já tentou por 

diversas vezes cancelar o plano, e não consegue, sendo que os boletos 

para pagamento mensal continuam a chegar normalmente, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da emissão 

dos boletos, se abstenha a requerida de negativar seu nome, e o 

cancelamento do contrato desconstituindo qualquer débito que esteja no 

nome da Autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou receita 

médica (id. 29281427), relação de faturas com o status de pagamento, 

restando as de vencimento 15.09.2019, 15.10.2019 e 15.11.2019 

pendentes/em aberto, e é de conhecimento público os problemas 

enfrentados pela requerida, e consequentemente ancorados pelos seus 

pacientes, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO das faturas 

referente ao plano da requerente que estão em aberto, pendentes de 

pagamento, bem como abstenha a requerida de negativar o nome da 

autora, além da suspensão do contrato entre as partes, até ulterior 

deliberação, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005119-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINO GONCALVES DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005119-38.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IZALTINO GONCALVES DA 

VEIGA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, aduzindo a parte autora que é servidor público e que desde o ano 

de 2015 a requerida desconta valores em seu holerite a título de cartão de 

crédito, afirmando que nunca recebeu cartão algum e nem mesmo 

desbloqueou ou solicitou o mesmo, o que intencionou fazer foi um 

financiamento consignado, mas o banco sem qualquer informação a 

respeito efetivou este contrato distinto, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seja suspenso o desconto referente a cartão de 

crédito em seu holerite, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia dos 

holerites desde o ano de 2015, constando descontos a título de BANCO 

DAYCOVAL CARTÃO CRÉDITO, espelhando os descontos anunciados, 

coadunando com a narrativa apresentada. Ademais, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no holerite da 

parte autora, intitulado BANCO DAYCOVAL CARTÃO CRÉDITO, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005126-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINO GONCALVES DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005126-30.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IZALTINO GONCALVES DA 

VEIGA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE 
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VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, aduzindo a 

parte autora que é servidor público e que desde o ano de 2016 a 

requerida desconta valores em seu holerite a título de cartão de crédito, 

afirmando que nunca recebeu cartão algum e nem mesmo desbloqueou ou 

solicitou o mesmo, o que intencionou fazer foi um financiamento 

consignado, mas o banco sem qualquer informação a respeito efetivou 

este contrato distinto, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seja 

suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu holerite, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou cópia dos holerites desde o ano de 2016, constando 

descontos a título de BANCO PAN S/A CARTÃO CRÉDITO, bem como 

planilha de cálculos, espelhando os descontos anunciados, coadunando 

com a narrativa apresentada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO dos descontos no holerite da parte autora, intitulado BANCO 

PAN S/A CARTÃO CRÉDITO, até ulterior deliberação, sob pena de multa a 

ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BARRETO OAB - MT22791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005130-67.2020.8.11.0002. AUTOR: ROSEMEIRE SOARES DA SILVA 

REU: BANCO DO BRASIL S.A., ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que foi 

cliente do Banco do Brasil e restou inadimplente com um financiamento, e 

em agosto/2019 recebeu uma ligação da ATIVOS oferecendo uma 

proposta de acordo, que aceitou e vem quitando as parcelas normalmente, 

se surpreendendo quando foi até a agencia bancária obter informações 

sobre títulos de capitalização e foi informada que seu nome ainda estava 

negativado, sendo que a promessa da ATIVOS era de retirada em cinco 

dias no momento do acordo, e em contato com a mesma por telefone foi 

avisada de que seu nome somente seria retirado dos órgãos de proteção 

ao crédito quando terminasse de quitar a dívida, e tentando resolver a 

situação não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar 

para que seu nome seja excluído do banco de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou Carta de 

Confirmação de Acordo com a ATIVOS (id. 29305090), os boletos com os 

comprovantes de pagamento do parcelamento (id. 29305792), troca de 

mensagens com o Banco do Brasil (id. 29305809), bem como consulta 

SCPC (id. 29305086) em que consta o apontamento suscitado no valor de 

R$ 56.390,11 (cinquenta e seis mil e trezentos e noventa reais e onze 

centavos), incluso em 06.11.2017, restrição única em nome da parte 

autora, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005050-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA LEITE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005050-06.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA LEITE 

BARROS REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que contratou um plano de saúde com 

a requerida, mas diante dos problemas enfrentados pela mesma, tendo 

inclusive fechado as portas do escritório na cidade, e pelo fato de 

diversas vezes marcar consultas e exames e serem desmarcados pelos 

descredenciamentos das unidades de atendimento com a AGEMED, 

inclusive o de seus dependentes, tendo que pagar consultas particulares, 

afirmando inclusive não consegue cancelar o plano, sendo que os boletos 

para pagamento mensal continuam a chegar normalmente, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da emissão 

dos boletos, se abstenha a requerida de negativar seu nome, e rescinda o 

contrato desconstituindo qualquer débito no nome da Requerente 

(inclusive de seus dependentes),sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 
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apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, recibo de pagamento de 

consulta (id. 29282244), pagamento de exames (id. 29282245), relação de 

faturas com o status de pagamento, restando as de vencimento 

10.10.2019 a 10.02.2020 pendentes/em aberto (id. 29282247), e é de 

conhecimento público os problemas enfrentados pela requerida, e 

consequentemente ancorados pelos seus pacientes, coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO das faturas referente ao plano da 

requerente que estão em aberto, pendentes de pagamento, bem como 

abstenha a requerida de negativar o nome da autora, além da suspensão 

do contrato entre as partes, até ulterior deliberação, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004905-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 

etc. Acolho a emenda à inicial de id. 29287513. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que financiou 

um veículo através do banco requerido, e por problemas financeiros 

deixou de pagar no prazo as últimas parcelas, mas como lhe foi oferecido 

valor para quitar a dívida, aceitou e pagou o referido boleto na data do 

vencimento, sendo informada que seria retirado o protesto e qualquer 

restrição de seu nome, mas não o fez, mesmo diante das inúmeras 

ligações para que lhe enviassem a Carta de Anuência, e passados mais 

de sete meses do pagamento, seu nome continua protestado, causando 

prejuízos, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seja dada baixa na 

restrição lançada no valor de R$ 11.149,74 (Onze mil cento e quarenta e 

nove reais e setenta quatro centavos), em seu nome, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou o boleto de quitação referente ao contrato nº 4381672101 

constando o pagamento das parcelas de nº 42 a 48, no valor de R$ 

4.199,80 (quatro mil e cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), 

intitulado BOLETO DE QUITAÇÃO (id. 29240676), bem como juntou 

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO (id. 29240678) constando o mesmo 

número de contrato do boleto como título em protesto, no valor de 

11.149,74 (onze l e cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro 

centavos), coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO do protesto 

questionado em nome da parte autora até ulterior deliberação. DETERMINO 

que se oficie ao cartório respectivo para que efetive a SUSPENSÃO da 

inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta 

decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003909-49.2020.8.11.0002

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

LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA OAB - 567.490.071-04 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003909-49.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: LUCIMAR SILVA DE 

ARRUDA E COSTA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é servidora pública e recebeu 

uma ligação do banco requerido oferecendo um valor financiado, a ser 

somado a outro valor já existente e em desconto consignado, aceitando a 

proposta, para pagamento em 17 (dezessete) prestações de R$ 507,76 

(quinhentos e sete reais e setenta e seis centavos), a primeira cm 

vencimento em fevereiro/2018 e última em junho/2019, mas percebeu que 

as parcelas não estavam sendo descontadas no valor correto, e a partir 

de julho/2019 o banco passou a descontar valores a título de cartão de 

crédito (R$ 519,64 – quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro 

centavos), contrato jamais efetivado com a instituição, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seja suspenso o desconto referente a cartão de 

crédito em seu holerite, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia dos 

holerites desde o ano de 2018, constando descontos a título de BANCO 

BMG CARTÃO CRÉDITO, espelhando os descontos anunciados, no valor 

de R$ 519,64 – quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro 

centavos -, coadunando com a narrativa apresentada. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 
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PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no holerite da 

parte autora, intitulado BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003920-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BEATRIZ MENDONCA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003920-78.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA BEATRIZ MENDONCA 

DE AMORIM REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a 

parte autora que era aluna do Curso de Medicina da instituição requerida, 

beneficiária de 100% FIES, tendo se formado em 2017, se surpreendendo 

ao ser informada que seu nome está negativado pela requerida, afirmando 

nada dever à mesma, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decido. Analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou contrato FIES (id. 28930908), extrato 

financeiro de emissão da requerida constando BOLSA 100% desde o 

início do curso (id. 28929562), consulta CDL em que consta o apontamento 

suscitado no valor de R$ 8.177,08 (oito mil e cento e setenta e sete reais e 

oito centavos) – id. 28930913, incluso em 15.11.2019, restrição única e 

recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003978-81.2020.8.11.0002

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

RITA MARIA DINIZ DANTAS OAB - 594.022.291-91 (REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003978-81.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: RITA MARIA DINIZ 

DANTAS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, aduzindo a parte autora que é pensionista e que desde o ano de 

2009 a requerida desconta valores em seu holerite a título de cartão de 

crédito, afirmando que nunca recebeu cartão algum e nem mesmo 

desbloqueou ou solicitou o mesmo, o que intencionou fazer foi um 

financiamento consignado, mas o banco sem qualquer informação a 

respeito efetivou este contrato distinto, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seja suspenso o desconto referente a cartão de 

crédito em seu holerite, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou cópia dos 

holerites desde o ano de 2015, constando descontos a título de BANCO 

BMG CARTÃO CRÉDITO, espelhando os descontos anunciados, 

coadunando com a narrativa apresentada. Ademais, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO dos descontos no holerite da 

parte autora, intitulado BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005041-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA URBANO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005041-44.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDINEIA URBANO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DECRÉDITO C.C.REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDOLIMINAR, aduzindo a parte autora que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/238199-4, e que suas 

faturas estão com aumentos de consumo que não reconhece, em valor 

exorbitante e não condizente, informando que tentou resolver 

administrativamente, mas sem sucesso, acabando por ter seu 

fornecimento suspenso. Por essas razões, requer a concessão da 

medida liminar a fim de que a requerida restabeleça o fornecimento de 

energia de sua unidade consumidora, 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 restou juntada a reclamação no PROCON (id. 

29279956), estando os débitos em questionamento administrativo, e se 

constata pelo histórico do consumo da unidade consumidora da autora 

que realmente a partir de setembro/2019 as faturas distoam da média dos 

demais meses, coadunando com as alegações da requerente, por ora, 

autorizando o deferimento liminar. Do sítio da requerida extrai-se: MÊS 

ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE 

BARRAS BOLETO JAN 2020 29885378 R$ 372,12 31/01/2020 PENDENTE 

DEZ 2019 28663815 R$ 315,29 06/01/2020 PENDENTE NOV 2019 

27444387 R$ 396,00 03/12/2019 PENDENTE OUT 2019 26226967 R$ 

354,86 01/11/2019 PENDENTE SET 2019 25011039 R$ 460,02 02/10/2019 

PENDENTE AGO 2019 23790794 R$ 272,20 03/09/2019 PAGO JUL 2019 

22572653 R$ 259,52 02/08/2019 PAGO JUN 2019 21355703 R$ 207,21 

02/07/2019 PAGO MAI 2019 20142085 R$ 182,29 03/06/2019 PAGO ABR 

2019 18929005 R$ 201,29 03/05/2019 PAGO MAR 2019 17717650 R$ 

205,65 02/04/2019 PAGO FEV 2019 16507520 R$ 204,24 06/03/2019 

PAGO 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 RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora UC 

6/238199-4, bem como SUSPENDA a cobrança da fatura apontada e SE 

ABSTENHA DE NEGATIVAR o nome do autor, tudo sob pena de multa 

diária a ser arbitrada por este Juízo. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005231-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RIBEIRO REINALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005231-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ RIBEIRO REINALDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”, aduzindo a parte autora que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/859415-2, e que recebeu a 

fatura de dezembro/2019 em valor exorbitante e não condizente com seu 

normal consumo, o mesmo se repetindo em janeiro e fevereiro/2020, 

afirmando que foi até o PROCON na expectativa de resolver a questão, 

mas o que aconteceu foi a suspensão de seu fornecimento. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia de sua unidade consumidora, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Decido. Compulsando 

os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, porquanto restou juntado o histórico de 

consumo da UC (id. 29336543), histórico de contas (id. 29336544), e a 

reclamação no PROCON (id. 29336547), documentos onde se constata 

aumento desproporcional no consumo, coadunando com as alegações da 

requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar, já que as faturas 

estão em discussão administrativa e agora judicial. 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 RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO da 

energia elétrica na referida unidade consumidora UC 6/859415-2, bem 

como SUSPENDA a cobrança da fatura apontada e SE ABSTENHA DE 

NEGATIVAR o nome do autor, tudo sob pena de multa diária a ser 

arbitrada por este Juízo. 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005055-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILA PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA DE JESUS LIMA OAB - MT27822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005055-28.2020.8.11.0002. AUTOR: JOCILA PEREIRA DA COSTA REU: OI 

S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no 

comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando que era cliente da mesma e em janeiro/2019 cancelou 

o contrato, pagando as faturas de novembro e dezembro/2018 e a fatura 

parcial de janeiro/2019, nada mais devendo, afirmado que o apontamento 

se refere a fatura de fevereiro, quando o contrato já estava cancelado. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome seja 

excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta balcão SPC em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 201,14 (duzentos e um reais e 

quatorze centavos), incluso em 11.10.2019, bem como o boleto e os 

comprovantes de pagamento das faturas de novembro e dezembro/2018 e 

janeiro/2019, restrição única e recente, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019068-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019068-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MATILDE ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 28818363. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C DANO MORAL, aduzindo a parte autora que é aposentada 

e passando por problemas financeiros fez um empréstimo junto à 

requerida no valor de R$ 1.751,40 (um mil setecentos e cinquenta e um 

reais e quarenta centavos), afirmando que não lhe foi informado que o 

pagamento seria em 12 (doze) parcelas de R$ 433,40 (quatrocentos e 

trinta e três reais e quarenta centavos), e com isso mais de 50% 

(cinquenta por cento) do valor recebido ficou comprometido, e o valor que 

restou foi penhorado pelo Banco BMG, o que a impossibilitou de comprar 

seus remédios que a mantem viva (a autora tem problema cardíaco e 

diabetes) e alimentos mínimos necessários, que acabou fazendo a autora 

passar por necessidades, e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que a 

requerida se abstenha de efetivar descontos em sua aposentadoria, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou extratos de sua conta na CEF onde recebe sua 

aposentadoria – id. 28818364, 28818365 e 28818366 - espelhando os 

descontos, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO 

A SUSPENSÃO dos descontos questionados, até ulterior deliberação, sob 

pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013182-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHIANELLY SANTOS TOLENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013182-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DHIANELLY SANTOS 

TOLENTINO REQUERIDO: LINDAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 

Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005910-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DE BARROS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005910-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LENIR DE BARROS MORAES 

REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012213-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT19573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012213-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013823-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013823-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALMIRO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 
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juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009325-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009325-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILDA APARECIDA 

BATISTA VOLPATO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016659-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GETULIO DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016659-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO GETULIO DO 

ESPIRITO SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. 

Trata-se de análise de recebimento de RECURSOS INOMINADOS. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

consignado o recolhimento do preparo e/ou pedido de justiça gratuita, 

conforme a condição economica-financeira da(s) parte(s) recorrente(s), e 

a tempestividade nos termos legais, RECEBO-OS. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o(s) recurso(s) 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES OU O DECURSO DO PRAZO SEM SUA 

APRESENTAÇÃO APESAR DE INTIMADA A PARTE, ENCAMINHEM-SE o 

processo à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013422-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CARLONGA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013422-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALFREDO CARLONGA 

RIBEIRO, MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA RIBEIRO REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012955-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TEODORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ENEZIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012955-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARINA TEODORA DOS 

SANTOS, ENEZIO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 
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MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013431-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013431-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISABEL OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009140-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CUSTODIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009140-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO SERGIO CUSTODIO 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008895-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA CAITANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008895-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SORAYA CAITANO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007177-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ARAUJO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007177-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE ANTONIO ARAUJO 

PINTO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005099-47.2020.8.11.0002. AUTOR: DANIELE CRISTINA VIEIRA DE 

SOUZA REU: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é cliente da requerida 

possuindo assinatura de um pacote com internet e telefone fixo, pagando 

inicialmente o valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), 

afirmando que posteriormente aceitou o oferecimento de outro plano de 

internet/telefone ilimitado no valor de R$ 128,00 mensais, mas as faturas 

sempre chegam em valor maior que o contratado e a internet oscila 

frequentemente, e diante de sua solicitação de visita técnica, até o 

momento não foi atendida. Desta forma, requer concessão de liminar para 

que a Requerida mantenha o valor oferecido de R$ 128,00 mensais, bem 

como realize visita técnica na casa da Autora sem ônus, sob pena de 

multa diária pelo descumprimento até o julgamento da presente ação. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou faturas 

desde abril/2019 onde se constata os valores e o plano anunciados pela 

requerente (id. 29295259 e seguintes), bem como o relatório de serviços 

técnicos de instalação de equipamentos (id. 29295267), coadunando com 

a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, DETERMINO que a requerida mantenha o valor do plano 

contratado pela parte autora no valor mensal de R$ 128,00 (cento e vinte e 

oito reais), bem como REALIZE VISITA TÉCNICA, prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, juntando o laudo aos autos, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005158-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DOMINGOS BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005158-35.2020.8.11.0002. AUTOR: GONCALO DOMINGOS BOTELHO 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS & ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a 

parte autora que contratou um plano de saúde com a requerida, mas 

diante dos problemas enfrentados pela mesma, por diversas vezes tentou 

marcar consultas e exames sem sucesso pelos descredenciamentos das 

unidades de atendimento com a AGEMED, afirmando que em contato com a 

mesma, foi informado que o plano de saúde foi cancelado no dia 11 de 

Fevereiro de 2020, protocolo 33960120200213890544, pelo Sindicado dos 

Servidores do Sindal, não estando amparado sequer para atendimento 

emergencial. Desta forma, requer concessão de liminar para que seja 

determinada a suspensão das faturas a partir de fevereiro/2020, se 

abstenha a requerida de negativar seu nome, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou diversos 

extratos bancários com os descontos efetivados para pagamento da parte 

requerida, conversas CHAT (id. 29312127), nota fiscal de exame feito 

particularmente (id. 29312122), e é de conhecimento público os problemas 

enfrentados pela requerida, e consequentemente ancorados pelos seus 

pacientes, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO das faturas 

referente ao plano da requerente a partir de fevereiro/2020, como 

pugnado, bem como abstenha a requerida de negativar o nome da autora, 

até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 
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comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005377-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL AMBROSIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR ARAUJO BARBIERO (REQUERIDO)

MATILDE GARCIA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005377-48.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DURVAL AMBROSIO DA 

SILVA REQUERIDO: PAULO CEZAR ARAUJO BARBIERO, MATILDE 

GARCIA LOPES Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, aduzindo a parte autora 

que em 10.06.2018 adquiriu junto ao requerido Sr. Paulo, procurador da 

requerida Sra. Matilde, o caminhão modelo IVECO DALLY 70/13 de Placa 

DPB-8450 (DOC.01), sem carroceria no valor de R$ 17.000,00 (dezessete 

mil reais), o qual encontra-se em nome da Requerida Matilde (tia do Paulo) , 

a forma de pagamento foi à vista e com a promessa que logo em seguida 

os Requeridos iriam realizar a transferência do veículo para o Requerente, 

mas até momento não conseguiu que os requeridos cumprissem o 

acordado, afirmando já ter feito diversos gastos no veículo com peças e 

acessórios, e tentou resolver a questão por inúmeras vezes, sem obter 

êxito. Desta forma, requer seja determinado aos requeridos a efetivar a 

transferência de titularidade do veículo, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Decido. No presente caso, o provimento antecipatório da forma 

pleiteada se confunde com o mérito, sendo sensato e recomendável 

aguardar o encaminhamento processual, assegurando à requerida o 

salutar contraditório sobre os fatos. Apesar disso, compulsando os autos, 

a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, pois a parte requerente juntou o Certificado de Registro do 

Veículo do ano de 2018 em nome da requerida (id. 29368925). Assim, 

visando salvaguardar os diretos de ambas as partes, DEFIRO tão somente 

a restrição de transferência do veículo, permanecendo o requerente na 

posse do bem até ulterior deliberação, diante dos elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ademais, 

observa-se que NÃO há perigo de IRREVERSIBILIDADE do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à parte 

requerida. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 

300 do Novo CPC, DEFIRO parcialmente a ANTECIPAÇÃO da TUTELA 

PLEITEADA, para DETERMINAR a restrição de transferência do veículo 

objeto desta ação via Sistema RENAJUD. 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. CITEM-SE as partes RECLAMADAS 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, às partes Reclamantes para, em igual prazo, 

apresentarem IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006583-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI CARMO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006583-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONEI CARMO DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007292-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRINEIA FABIANA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007292-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRINEIA FABIANA 

FERREIRA DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 
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beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006685-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVINA GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006685-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDIVINA GOMES DA CRUZ 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008358-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN VITOR BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008358-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RUAN VITOR BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Inconformado com a 

r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006301-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006301-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA MAZARELO PINHEIRO 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007536-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEI BUENO DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007536-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CIDNEI BUENO DE SENE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 
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decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008814-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO CRISPIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008814-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO CRISPIM 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009425-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009425-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANUBIA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009830-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPER COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA ANDREIA DE OLIVEIRA BRANDAO PEREIRA (EXECUTADO)

JOSE IVAN DE JESUS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009830-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: LIMPER COM. DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA EIRELI - ME EXECUTADO: KATIA ANDREIA DE OLIVEIRA 

BRANDAO PEREIRA, JOSE IVAN DE JESUS NEVES Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM (ID 28991316) e, verificando que as cláusulas da 

avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO 

do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. 

O acordo estabelece a liberação do valor bloqueado em favor da parte 

exequente. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, eis que encontra-se juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” (ID 22537535). Em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1015455-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1015455-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA GOMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos etc. Trata-se de pedido 

de ALVARÁ JUDICIAL, formulado por MARIA GOMES DE OLIVEIRA, para o 

levantamento dos valores referentes ao FGTS – Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço, depositados em favor de ELIAS PINTO DA SILVA, 

falecido em 21.01.2015. A Lei nº 6.858/80, dispõe: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 
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Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.(Lei 6858/80). (grifo nosso). A parte autora, genitora do de 

cujus, juntou com a inicial, documentos pessoais (id. 25244008), certidão 

de óbito (id. 25244004), onde restou certificado que o falecido não deixou 

filhos e não deixou bens a inventariar, documentos pessoais do de cujus 

(id. 25244011). Em decisão de id. 25649970, o Juízo DETERMINOU a 

expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações 

quanto a valores depositados na instituição, a título de FGTS em favor do 

de cujus. Os extratos juntados pela CEF (id. 28564779) certificam a 

existência de valores vinculados em nome de ELIAS PINTO DA SILVA, nos 

valores de R$ 157,70 (cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos) 

e R$ 1.250,85 (um mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco 

centavos), totalizando R$ 1.408,55 (um mil e quatrocentos e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos). Assim, diante do cumprimento legal dos 

requisitos, e não havendo óbice pela própria instituição acolhedora dos 

depósitos, cogente o acolhimento dos pleitos da parte requerente. Pelo 

exposto, nos termos do artigo 666 do CPC/2015 e na Lei 6.858/80, 

DETERMINO a expedição do ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO em nome de 

MARIA GOMES DE OLIVEIRA, para o levantamento dos valores 

consignados referente ao FGTS vinculados/depositados em nome de 

ELIAS PINTO DA SILVA, acrescidos dos rendimentos legais, conforme 

permissão legal, independentemente de inventário ou arrolamento. 

Intime-se. Às providências. Após, ARQUIVE-SE com observância de todas 

as formalidades e cautelas de estilo. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016388-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

ELIZABETH ROCHA NOGUEIRA (REQUERENTE)

TEREZINHA ROCHA MENDES (REQUERENTE)

JOSAFA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016388-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZABETH ROCHA 

NOGUEIRA, ESTER DOS SANTOS ROCHA, JOSAFA DOS SANTOS 

ROCHA, TEREZINHA ROCHA MENDES REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL JARDIM GLÓRIA Vistos etc. Trata-se de pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL, formulado por ELISABETH ROCHA NOGUEIRA, ESTER ROCHA 

DA COSTA, JOSAFA DOS SANTOS ROCHA e TEREZINHA ROCHA 

MENDES, para o levantamento dos valores depositados em favor de JOÃO 

FERREIRA ROCHA, genitor das requerentes, falecido em 30.08.2015. A Lei 

nº 6.858/80, dispõe: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei 6858/80). (grifo 

nosso). A parte autora, filhas e filho do de cujus, juntaram com a inicial, 

documentos pessoais (id. 25634010), certidão de óbito (id. 25633490), e 

no id. 26071663 documento pessoal do falecido. Em decisão de id. 

25922587, o Juízo DETERMINOU a expedição de ofício ao BANCO 

BRADESCO, requisitando informações quanto a valores depositados na 

instituição, conforme informado pelos herdeiros, em favor do de cujus. 

Sobreveio ofício em resposta ao Juízo do referido banco (id. 27769378), 

informando a existência de valores vinculados em nome de JOÃO 

FERREIRA ROCHA, no total de R$ 12.909,14 (doze mil e novecentos e 

nove reais e quatorze centavos), depositados na agência 1462, conta 

8763180-0. Assim, diante do cumprimento legal dos requisitos, e não 

havendo óbice pela própria instituição acolhedora dos depósitos, cogente 

o acolhimento dos pleitos da parte requerente, uma vez ser o pedido 

juridicamente possível, e decorrente do fato de não haver o pagamento 

sem autorização judicial. Pelo exposto, nos termos do artigo 666 do 

CPC/2015 e na Lei 6.858/80, DETERMINO a expedição do ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO em nome dos ora herdeiros requerentes, para o 

levantamento dos valores consignados referente a depósito vinculado em 

nome de JOÃO FERREIRA ROCHA, acrescidos dos rendimentos legais, 

conforme permissão legal, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Intime-se. Às providências. Após, ARQUIVE-SE com 

observância de todas as formalidades e cautelas de estilo. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008782-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATENIANA DA CRUZ ARAUJO LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008782-29.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ATENIANA DA CRUZ 

ARAUJO LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

id. 27161954, visando à correção da decisão proferida no id. 26679300, 

sob o argumento de que a sentença apresenta omissão e obscuridade, 

pugnando ao Juízo a manifestar expressa concordância com o 

refaturamento já realizado pela Concessionária ou, caso entenda, 

determine novo refaturamento em média de consumo a ser fixada 

igualmente na sentença que apreciar os presentes embargos. A parte 

embargada apresentou impugnação no id. 27425623. Os embargos foram 

opostos no prazo legal. Fundamento e Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Com efeito, a sentença é clara 

ao especificar os pontos que culminaram na condenação da parte 

requerida, primeiramente quando embasa o entendimento pelo 

refaturamento, considera especificamente a retificação da fatura do mês 

de julho pela requerida, e determina sejam os últimos três meses de 

consumo a base para o refaturamento determinado, assim prelecionando: 

A fatura do mês de julho/2019 em que foi inserido parcelamento de valor 

indevido, já tinha sido retificada pela requerida. Restando comprovado o 

consumo atípico e não tendo comprovado a requerida o efetivo consumo 

pela parte autora, devido a retificação da fatura do mês de junho/2019, 

devendo ser considerado o consumo dos 03 meses anteriores. (grifos 

originais). E ainda, no dispositivo, faz constar: Isto posto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial para: 1) determinar a retificação da fatura do mês de 

junho/2019, a qual deverá constar a média de consumo dos três meses 

anteriores, devendo a requerida enviar a fatura com prazo de vencimento 

de 30 dias. (grifo nosso). Assim, não há que se falar em omissão ou 

obscuridade, pois a sentença é clara em especificar como deve ser 

realizado o refaturamento da conta de junho/2019, pois a forma como foi 

feito esse refaturamento pela parte reclamada não se apresenta da forma 

correta, devendo seguir o que foi estabelecido na sentença. ANTE O 

EXPOSTO, por força do art. 1022, inciso I, do CPC/2015, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, 

permanecendo a sentença vindicada como foi lançada. Em tempo, acolho 

o pedido de reconhecimento de erro material apontado pela petição de id. 

27258690, pelo que substituo onde se lê LEDINEI GONÇALO DE CAMPOS, 

no primeiro parágrafo do Mérito, leia-se ATENIANA DA CRUZ ARAUJO 

LIMA, id. 26679300. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017927-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017927-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017931-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINE DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017931-49.2019.8.11.0002. INTERESSADO: BARBARA CAROLINE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos etc. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017998-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA ALICE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017998-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARLINDA ALICE DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se 

que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito 

de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017938-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE PAULA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017938-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELE PAULA DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 195 de 229



intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018032-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018032-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA LAURA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018045-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PASCOAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018045-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARLENE PASCOAL DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018063-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018063-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA 

NETO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018107-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA DE FATIMA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018107-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GIOVANA DE FATIMA DIAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Verifica-se por meio da petição acostada nos autos, que a parte autora 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. Decido. 

Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do NCPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar 

outrora deferida, REVOGO-A. Precluso este decisum, remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018108-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANE MATSUURA RONDON (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018108-13.2019.8.11.0002. INTERESSADO: GRACIANE MATSUURA 

RONDON REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos 

etc. Verifica-se por meio da petição acostada nos autos, que a parte 

autora REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. 

Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar 

outrora deferida, REVOGO-A. Precluso este decisum, remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018207-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018207-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALINE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se 

que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito 

de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Revogo a liminar concedida. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018240-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLERSON DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018240-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELLERSON DE SOUZA 

PEREIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Verifica-se por 

meio da petição acostada nos autos, que a parte autora REQUER a 

DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – 

A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, HOMOLOGO o pedido 

de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, 

REVOGO-A. Precluso este decisum, remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018290-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON SANTOS MELO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1018290-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GENILTON SANTOS MELO 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora 

à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Revogo a liminar concedida. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018121-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018121-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONAS FERREIRA DA COSTA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O 

acordo estabelece o pagamento direto para a parte autora. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório com 

poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018350-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018350-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIO MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora 

à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Revogo a liminar concedida. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018483-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA SARTORI DE SOUZA (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018483-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIMARA SARTORI DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018749-98.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE JESUS SALVELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018749-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA DE JESUS SALVELINO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018804-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018804-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ONOFRE FRANCISCO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018935-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018935-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROGER FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise 

aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019162-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019162-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO PEREIRA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se 

que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito 

de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 
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as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019118-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019118-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA REGINA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013021-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGAMENON ROSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

IVANA MARIA DO CARMO SIQUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY DE OLIVEIRA LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013021-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AGAMENON ROSA DO 

NASCIMENTO, IVANA MARIA DO CARMO SIQUEIRA MAGALHAES 

REQUERIDO: WESLLEY DE OLIVEIRA LEMES Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada - id. 26965975, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019094-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INAYA MARTINS RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019094-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: INAYA MARTINS RIOS 

REQUERIDO: VIVO S/A Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se 

que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência, ressaltando que a contestação foi 

apresentada após a audiencia de conciliação. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019180-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019180-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019189-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAURA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019189-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSEMAURA ANTONIA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão 

do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005306-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NETELI MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1005306-46.2020.8.11.0002 

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, 18 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

18/02/2020 12:22:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005274-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FERNANDES DE ALMEIDA (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 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SIDNEY FERNANDES DE ALMEIDA Endereço: 

RUA DAS MISSÕES, 05, QD 44, IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78130-410 Senhor(a) SIDNEY FERNANDES 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. 1005274-41.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.600,00 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: 20/03/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: SIDNEY FERNANDES DE 

ALMEIDA 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, 18 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 
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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: 1005281-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA CLARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LAUDICEIA CLARA DE OLIVEIRA Endereço: RUA: 

06, 25, QD 01, JD SÃO JOÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78121-008 

Senhor(a) LAUDICEIA CLARA 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. 1005281-33.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 995,60 

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: 20/03/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: LAUDICEIA CLARA DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - 

MT21438-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 18 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: 1005263-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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: MARCIA PINTO DE OLIVEIRA Endereço: AV LUIS 

PEDRO DE LIMA, 972, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78164-000 

Senhor(a) MARCIA PINTO 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. 

1005263-12.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.173,95 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: MARCIA PINTO DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: WENDER ADAO CORREA - MT27632/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, 18 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: 1005313-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAVALARI BRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA CAVALARI BRINO Endereço: RUA 

Marechal Hermes, 14, (LOT VI IPASE), Planalto Ipiranga II, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-170 Senhor(a) MARIA CAVALARI BRINO: 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. 1005313-38.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/03/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: MARIA CAVALARI BRINO Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARIZETE SANTOS FRANCA - MT0016457A REQUERIDO(A): BANCO DO 

BRASIL 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, 18 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: 1005052-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (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: JOAO BATISTA DOS SANTOS Endereço: Av. 

Ype, 03, Lot Eliane Gomes, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) JOAO BATISTA 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. 1005052-73.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.149,01 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): CREDIT BRASIL 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL 

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, 18 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: 1004919-31.2020.8.11.0002

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

ROSILENE ARRUDA E SILVA OAB - 002.382.051-93 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: ROSILENE ARRUDA E SILVA Endereço: Rua 

Alacir de Lanne, 241, (LOT CENTRO), Cohab Cristo Rei, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-434 Senhor(a) ROSILENE ARRUDA E 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. 1004919-31.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.082,44 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 20/03/2020 Hora: 13:45 REPRESENTANTE: ROSILENE ARRUDA E 

SILVA Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 
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MT16773-O REQUERIDO(A): BANCO PAN ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 18 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: 1003116-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIENE MARTINS DA SILVA Endereço: Avenida 

1, 1, QD. 2, Vila São João, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

Senhor(a) LUCIENE MARTINS 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. 

1003116-13.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

LUCIENE MARTINS DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - MT9566-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 18 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: 1005284-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (REQUERENTE)

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:

AMD - COMERCIO DE ROUPAS 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: TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 2074, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a) 

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA: 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. 

1005284-85.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 8.323,74 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/03/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Advogados 

do(a) REQUERENTE: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - MT8083-O, GESSICA 

BRUGNHAGO VITALINO - MT24999/O REQUERIDO(A): AMD - COMERCIO 

DE ROUPAS 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, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004308-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BETTCURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

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: FABIANE BETTCURT Endereço: RUA OITO, 04, 

RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, JD PRIMAVERA, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78128-990 Senhor(a) FABIANE BETTCURT: 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. 1004308-78.2020.8.11.0002 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: 

20/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: FABIANE BETTCURT Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 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, 18 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: 1002396-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FREIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES 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: VIVIANE FREIRES DE OLIVEIRA Endereço: R F, 

SN, QUADRA 54, VILA ARTHUR, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) VIVIANE FREIRES 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. 1002396-46.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.442,22 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: 20/03/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: VIVIANE FREIRES DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - MT27536/O 

REQUERIDO(A): NEXTEL TELECOMUNICACOES 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, 18 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: 1005227-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE FATIMA ARIANE DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1005227-67.2020.8.11.0002 

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, 18 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

18/02/2020 13:20:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005337-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES PAULA DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: EURIPEDES PAULA DE ALMEIDA JUNIOR 

Endereço: RUA UM, 10, RUA MIGUEL LEITE, S/N, Poço Grande - Vitória 

Regia, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) EURIPEDES 

PAULA DE ALMEIDA 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. 

1005337-66.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/03/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: EURIPEDES PAULA DE ALMEIDA JUNIOR Advogado do(a) 

REQUERENTE: MILTON SOARES NETO - MT15834-O REQUERIDO(A): 

AZUL LINHAS AEREAS 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, 18 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: 1005062-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1005062-20.2020.8.11.0002 

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, 18 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

18/02/2020 13:36:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001115-55.2020.8.11.0002 

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, 18 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

18/02/2020 13:37:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016230-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA DE ARAUJO DE ARRUDA (REQUERIDO)

WANDERSON FERREIRA AZEVEDO (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: EDSON ROBERTO LOPES Endereço: Rodovia 

Mário Andreazza, s/n, 1900, Casa 156, Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78144-902 Senhor(a) EDSON ROBERTO LOPES: 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. 1016230-53.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.889,40 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança de Aluguéis - 

Sem despejo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 20/03/2020 Hora: 15:00 INTERESSADO: EDSON 

ROBERTO LOPES Advogados do(a) INTERESSADO: KARYME PARADA 

PEDROSA - MT22946-O, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - MT5746-O 

REQUERIDO(A): MARIANA DE ARAUJO DE ARRUDA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 
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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, 18 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: 1005811-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BISPO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 12/08/2019, 

às 14h30min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005811-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BISPO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-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) Requerente: Nome: 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA Endereço: RUA 

LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JÚNIOR, Nº. 700, 5º ANDAR, LADO 

PAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04542-000 Senhor(a) 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para que tome ciência 

acerca da Sentença proferida (id. 26388777), cuja cópia segue anexa, 

ficando ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo legal, 

contados da intimação. PROCESSO N. 1005811-71.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 35.200,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ELIZANGELA BISPO ROCHA 

Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA RAFAELA MACIEL - MT21649/O, 

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - MT22603/O REQUERIDO(A): ANA 

LIGIA PEREIRA DA SILVA e outros VÁRZEA GRANDE/MT, 18 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: 1005393-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA MARIA DA SILVA NETA Endereço: RUA 

ALFREDO MONTEIRO, 143, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ANA 

MARIA DA SILVA NETA: 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. 

1005393-02.2020.8.11.0002 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: 20/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA NETA 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, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010177-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FREITAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-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 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE MARIA FREITAS DE PAULA Endereço: RUA 

DUARTE DA COSTA, 31, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-660 Senhor(a) JOSE MARIA FREITAS 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. 1010177-56.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

19/09/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: JOSE MARIA FREITAS DE PAULA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - 

MT0017627A-O REQUERIDO(A): ENERGISA/MT 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, 20 de agosto 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010177-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FREITAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-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. 1010177-56.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010034-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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: DIEGO VINICIUS DE OLIVEIRA Endereço: Rua Íris 

de Siqueira, 03, Lote 06, Quadra 03, Cristo Rei, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-811 Senhor(a) DIEGO VINICIUS 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. 1010034-67.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 25/10/2019 Hora: 14:15 REQUERENTE: DIEGO VINICIUS DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA NUNES CORREA MARQUES - 

MT10529/O REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA 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, 23 de setembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010034-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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. 1010034-67.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017280-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 (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: ELIETH PEREIRA DOS SANTOS Endereço: 

alameda julio muller, 402, bloco b, (LOT C SUL), alameda, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) ELIETH PEREIRA DOS SANTOS: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017280-17.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.500,00 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 

13:00 REQUERENTE: ELIETH PEREIRA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANDREY REVELES KIST - MT0021506A-O REQUERIDO(A): 

LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 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, 18 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: 1002363-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI SILVA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE MENDES DO NASCIMENTO AMORIM OAB - MT27224/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (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: NOEMI SILVA DA COSTA Endereço: RUA 

NORONHA DOS SANTOS, 3, (LOT STA FÉ), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78130-660 Senhor(a) NOEMI SILVA 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. 1002363-56.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.830,40 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 Data: 20/03/2020 Hora: 14:15 AUTOR: NOEMI 

SILVA DA COSTA Advogado do(a) AUTOR: JOSINETE MENDES DO 

NASCIMENTO AMORIM - MT27224/O REQUERIDO(A): CENTRAIS 

ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA 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, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017395-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOZIMARE DE CASTILHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29157550, bem como para impugnar no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016801-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI EVA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28773787, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016775-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA TENUTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28839433, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016884-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28646327, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004922-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-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: MARIA APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA 

CORONEL LIXIXO, 93, (LOT JD PAULA I), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-270 Senhor(a) MARIA APARECIDA 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. 1004922-83.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.009,29 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

20/03/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - MT12209-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, 18 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: 1016887-92.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28773761, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016913-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE LIMA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28773774, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007675-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007675-47.2019.8.11.0002 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, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011282-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE CARVALHO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1011282-68.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016814-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ALDEMIR BALBUENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28773770, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017068-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE LUCY FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT17688-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28934999, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004792-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE LEMES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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: DAYANNE LEMES MOURA Endereço: RUA 

CEASA, 6, (RES J C GUIMARÃES), RES JOSE CARLOS GUIMARAES III, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-498 Senhor(a) DAYANNE LEMES 

MOURA: 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. 1004792-93.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.160,50 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/03/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: DAYANNE LEMES MOURA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-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, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016378-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28963676, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016046-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAENIZIA HOLANDA ALENCASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28773784, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016129-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28772268, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008182-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008182-08.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007576-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MAGALHAES NOBRE (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 Processo n. 1007576-77.2019.8.11.0002 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, 18 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

18/02/2020 18:16:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016038-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANYA LIZANDRA MOLINA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28773779, bem como para impugnar no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005363-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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: MARCELO JESUS DE SOUZA Endereço: RUA 
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FRANÇA, 14, (LOT PRQ N ERA), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78130-464 Senhor(a) MARCELO JESUS DE SOUZA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005363-64.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: MARCELO JESUS DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - MT208010-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, 18 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: 1005381-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RAFAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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: LAURA RAFAEL DE OLIVEIRA Endereço: RUA 02 

DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) LAURA RAFAEL 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. 1005381-85.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 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: 20/03/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: LAURA RAFAEL DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A 

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, 18 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: 1005060-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINA GOMES FERNANDES (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:

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: NELCINA GOMES FERNANDES Endereço: RUA 

GAL NELSON DE MELO, 20, (LOT JD N HORIZONTE), QDA 48, IKARAY, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-410 Senhor(a) NELCINA GOMES 

FERNANDES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005060-50.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.121,02 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: 20/03/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: NELCINA 

GOMES FERNANDES Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO 

SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 18 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 
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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: 1004917-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CARVALHO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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: VALDECIR CARVALHO MOREIRA Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a) VALDECIR 

CARVALHO MOREIRA: 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. 

1004917-61.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/03/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: VALDECIR CARVALHO MOREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - MT208010-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, 18 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: 1004720-09.2020.8.11.0002

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

CARLOS HORTENCIO DA SILVA MACIEL OAB - 722.537.204-10 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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: CARLOS HORTENCIO DA SILVA MACIEL 

Endereço: RUA T-1, 08, (RES A CANELAS), Residencial Alberto Canellas, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-400 Senhor(a) CARLOS HORTENCIO 

DA SILVA MACIEL: 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. 

1004720-09.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.039,98 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 

16:15 REPRESENTANTE: CARLOS HORTENCIO DA SILVA MACIEL 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

MT16773-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, 18 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 214 de 229



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005079-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON FERNANDO DA SILVA GOMES (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: ALLYSON FERNANDO DA SILVA GOMES 

Endereço: AV JULIO MULLER, 01, APART 301 BLOCO 02, ALAMEDA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ALLYSON 

FERNANDO DA SILVA 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. 

1005079-56.2020.8.11.0002 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: 20/03/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: ALLYSON FERNANDO DA SILVA GOMES 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, 18 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: 1005091-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GONCALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1005091-70.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

18/02/2020 18:43:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004756-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACENOR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: ACENOR FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

RIO GUAPORÉ, 25, (RES JACARANDÁ) QD. 08, NOVO MUNDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78149-628 Senhor(a) ACENOR FERREIRA 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. 1004756-51.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.317,27 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 15:30 AUTOR: ACENOR FERREIRA DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/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, 18 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: 1015070-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO DE MACEDO ARRUDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28325508, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005107-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ANUNCIACAO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WAGNER ANUNCIACAO DUTRA Endereço: RUA 

RITA LOBATO VELHO LOPES, 160, (RES 8 MARÇO) - COHAB, PARQUE 

DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-082 Senhor(a) WAGNER 

ANUNCIACAO DUTRA: 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. 

1005107-24.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.266,72 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: 20/03/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: WAGNER ANUNCIACAO DUTRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 18 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015605-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DE ARRUDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea 

Grande-MT - SR. BRENO GOMES (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28227680, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005094-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA BALBINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005094-25.2020.8.11.0002. AUTOR: ESTELITA BALBINA DE ARRUDA 

REU: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. Vistos, 

etc. Verifica-se por meio da petição acostada nos autos id. n. 29295854 - 

Manifestação (pedido de arquivamento dos autos) , que a parte Autora 

requer a desistência do presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – 

A desistência do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que 

surta os efeitos legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o 

pedido de desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001341-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-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 
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disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte interessada do desarquivamento dos autos, 

para requerer o que entender de direito em 05(cinco) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003562-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DOMINGUES MENDONCA BUZELLE (REU)

MULTIMETAL ENGENHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA (REU)

GUSTAVO ADOLFO BUZELLE (REU)

THIAGO RODRIGUES DA CRUZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT10829/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA OAB - MT9609-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO DE CITAÇÃO NEGATIVA DOS 

EXECUTADOS GUSTAVO ADOLFO BUZELLE , ALESSANDRA DOMINGUES 

MENDONÇA BUZELLE e THIAGO RODRIGUES DA CRUZ. INDICANDO 

NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção do nos termos 

do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002177-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR WIECZOREK (REU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca do AVISO DE 

RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO, ou requerer o que entender de 

direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000304-66.2018.8.11.0002

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:

GEFTI FERNEDA (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 de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008193-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA EMANOELE COCATTO LOPES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI 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: 1004248-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SIMONI (REU)

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (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: INFORMO A PARTE AUTORA, NA 

PESSOA DE SEU ADVOGADO, QUE CUMPRIMENTO DE CITAÇÃO JUNTO A 

COMARCA DE CUIABÁ-MT, POR SER COMARCA CONTÍNUA A COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE - MT, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CUMPRE-SE POR 

MANDADO E NÃO POR CARTA PRECATÓRIA. ASSIM, INTIMA-SE A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA EFETUAR A 

INTIMAÇÃO 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, 18 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: 1004374-97.2016.8.11.0002

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:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI (EXECUTADO)

CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

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, 18 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018905-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA MARCAL DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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, 18 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003832-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISALTINA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000921-89.2019.8.11.0002

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:

ANA CAROLINA CAMPOS AURELIANO (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, 18 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011201-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 
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(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENAIS MICHELINE HOLZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca das 

CORRESPONDENCIAS DEVOLVIDAS, ou requerer o que entender de 

direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI 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: 1011174-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DA SILVA 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, 18 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: 1013321-38.2019.8.11.0002

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:

SILMARA ANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

UARACY BEZERRA BARBOSA (EXECUTADO)

D.J COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 18 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: 1004255-34.2019.8.11.0002

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:
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GEISON LUIZ ASCARI MORAES (EXECUTADO)

C L M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015765-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEBRANDO PASSOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008937-66.2018.8.11.0002

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:

WALDENIR REZENDE SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 18 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 Estagiário 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: 1003001-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULINO GOMES (EXECUTADO)

 

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 
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com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI 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: 1001080-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDMAR JOSE 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, 18 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000216-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRA GOIVINHO BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI 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: 1002724-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARVALHO DE SOUZA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 
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GRANDE, 18 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: 1020357-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PISTORI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (EXECUTADO)

PAMELA LAUDELINO PISTORI (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, 18 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002425-33.2019.8.11.0002

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:

ELIZABETH SOUZA BERNARDES (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, 18 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: 1003580-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEIVA FREITAS CEZARIO (EXECUTADO)

ELIAQUIM SIMONDES 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. 
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INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012937-75.2019.8.11.0002

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:

EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS FILHO 04931929133 (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, 18 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014869-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR CORREA BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-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, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012972-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO ILDEFONSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-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, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012802-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NASCIMENTO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-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, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019594-33.2019.8.11.0002

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:

LAYANE LAURA FERREIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, providencie e junte ao autos a correta 

diligência do oficial de justiça com a devida indicação do bairro indicado 

para o cumprimento do mandado. Posto que a diligência juntada junto ao ID. 

29128751, não informa para o qual bairro fora recolhido a diligência, é 

preciso que o bairro esteja assinalado/informado na guia de diligência de 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008071-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SEBASTIAO DE BARROS - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 18 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002007-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO AURELIO BORMANN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013053-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020079-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

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, 5 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019591-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019591-78.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: RODRIGO SANTIAGO 

FRISON EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Recebo os 

Embargos à Execução, posto que preenchem os requisitos iniciais (Art. 

914 e ss do CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - 

(art. 920, I, do CPC). 3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC 

(julgamento antecipado ou instrução). 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019524-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BERTOLLO (EMBARGANTE)

DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI - ME (EMBARGANTE)

ROSA MARIA BERTOLLO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019524-16.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: DIFFERENT MODA 

TRANSADA EIRELI - ME, VILMAR BERTOLLO, ROSA MARIA BERTOLLO 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Recebo os Embargos à 

Execução, posto que preenchem os requisitos iniciais (Art. 914 e ss do 

CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do 

CPC). 3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010720-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEY DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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 para o Bairro Correto: CENTRO SUL, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT, TAL COMO NO ENDEREÇO INFORMADO NO ID 28679917 , 

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, 18 de fevereiro de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001571-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANDE DOMINGOS RODRIGUES AGUIAR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DAYCOVAL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-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 a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação ID. 27959061. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 

2020 Marcilanyo Denzer Tosi 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: 1010084-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MUNIZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-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 a parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. VÁRZEA GRANDE, 15 de janeiro de 

2020 MARCILANYO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007308-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ABIDAO MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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, 18 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005789-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005789-18.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA 

Vistos. 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSS – SICREDI SUDOESTE MT em desfavor de 

DIOGO HENRIQUE B COSTA, partes qualificadas nos autos. 2. Analisando 

os autos verifico que as partes vieram informar que realizaram um acordo 

extrajudicial, requerendo sua homologação e a suspensão do feito até 

devido cumprimento (Id 28964904). 3. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, suspendo a tramitação do feito até o cumprimento do 

acordo ou manifestação das partes, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, 

do Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo estabelecido no acordo 

ou eventual manifestação das partes, conclusos para deliberações. 5. 

Ademais, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, com relação aos valores bloqueados através do 

sistema BACENJUD, de acordo com o extrato de Id 26086887. 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SINOP 

 

PORTARIA N. 24/2020-cnpar 

 

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA, JUIZ 

DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

Considerando o disposto na Seção 7, Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; 

 

Considerando o Provimento 17/2019-CM, de 05 de setembro de 2019, o qual revoga o 

Provimento 10/2019-CM e 09/2019-CM e estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem com o plantão 

semanal; 

Considerando o Provimento 08/2018-CM, de 12 de setembro de 2018, disponibilizado no 

DJE edição n. 10338, em 14 de setembro de 2018 que estabelece a escala automática de substituição dos 

Juízes de Direito e Substitutos do Estado e revoga o Provimento n. 2/2015/CM, de 3-2-2015; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Sinop, Mato Grosso, referente ao 

mês de MARÇO DE 2020, obedecerá a seguinte escala de plantão regional e plantão local:  

 

I - MAGISTRADOS – MARÇO DE 2020 
PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

02/03 (19h) a 06/03 (11h59min) 

 

Dr. Mario Augusto Machado 

Juiz da 4ª Vara Criminal de Sinop 

06/03 (19h) a 09/03 (11h59min) 
DR. MARIO AUGUSTO MACHADO 

Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Sinop 

09/03 (19h) a 13/03 (11h59min) 
Dr. Walter Tomaz da Costa  

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sinop 

13/03 (19h) a 16/03 (11h59min) 
DR. JORGE HASSIB IBRAHIM 

Juiz de Direito da Comarca de Vera-MT 

16/03 (19h) a 20/03 (11h59min) 
Dr Cleber Luis Zeferino dos Santos 

Juíza da 2ª Vara Cível de Sinop 

20/03 (19h) a 23/03 (11h59min) 
DR. FERNANDO KENDI ISHIKAWA 

Juiz de Direito da Comarca de Feliz Natal-MT 

23/03 (19h) a 27/03 (11h59min) 
Dr Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop 

27/03 (19h) a 30/03 (11h59min) 
DRA. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza da Comarca de Cláudia-MT 

30/03 (19h) a 03/04 (11h59min) 
Dr. Jacob Sauer 

Juiz da Vara Especializada de Infância e Juventude de Sinop 

 

II - GESTORES JUDICIAIS – MARÇO DE 2020 

 

III OFICIAIS DE JUSTIÇA MÊS DE MARÇO DE 2020 
DIA DO 

MÊS 
DIA DA SEMANA NOME DO OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01 DOMINGO GILSON GAIESKI 9 8409-1461 

PERÍODO GESTOR(A) PLANTONISTA TELEFONE 

28.02 (19h) a 06.03.20 (11h59min) 
CLARICE JANE DA FONSECA OLIVEIRA 

4ª Vara Cível 

(66) 99695-5988 

06.03 (19h) a 13.03.20 (11h59min) 
PAULA DE SÁ PEREIRA 

Vara Especializada de Família e Sucessões 

(66) 99695-5988 

13.03.20 (19h) a 20.03.20 (11h59min) 
CLEBER ZUNAZZI 

Vara Especializada de Infância e Juventude de Sinop 

(66) 99695-5988 

20.03.20 (19h) a 27.03.20 (11h59min) 
CAROLINE FERNANDA D. HARA 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop 

(66) 99695-5988 

27.03.20 (19h) a 03.04.20 (11h59min) 
THAIS SOARES PIRES  

Vara Especializada dos Juizados Especiais de Sinop 

(66) 99695-5988 
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02 Segunda-feira João Carlos Girardi / Marcela Ligor Monteiro 9 9985-1507 / 9 96326002   

03 Terça-feira Nilzete dos Santos / Noraney Joaquim de Souza  9 9604-2181 / 9 96839417 

04 Quarta-feira Plinio Mendonça / Regina Yamaut 9 99851231 / 9 9995-1100 

05 Quinta-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Ricardo M. Segrillo 9 9668 3250 / 9 9643-9439 

06 Sexta-feira Silvani Wall Gomes / Valter Mortelaro Lopes 9 9961-1687 / 9 9609-1936 

07 SÁBADO IZANETE WEISHAUPT 9 9985-2408 

08 DOMINGO JOÃO CARLOS GIRARDI 9 9985-1507 

09 Segunda-feira Wanderley Olímpio / Alberto Carlos dos S. Anjos 9 9643-3161 / 9 9903-6820 

10 Terça-feira Bernadete Borba / Edezio Pereira Jorge 9 9616-5468 / 9 9953-2743 

11 Quarta-feira Eroni da Luz / Fernando Kreus Dallagnol 9 9621-0033 / 9 8462-7550 

12 Quinta-feira Francisco Toninato / Gilmar Pandolfo 9 9965-4517 / 9 9902-2447 

13 Sexta-feira  Gilson Gaieski / João Carlos Botin   9 8409-1461 / 9 9933-2771 

14 SÁBADO JOÃO CARLOS BOTIN 9 9933-2771 

15 DOMINGO MARCELA LIGOR MONTEIRO 9 9632-6002 

16 Segunda-feira Marcela Ligor Monteiro / Nilzete dos Santos 9 9632-6002 / 9 9604-2181 

17 Terça-feira Noraney Joaquim de Souza / Plinio Mendonça 9 96839417 / 9 99851231 

18 Quarta-feira Regina Yamaut / Ricardo Barsand Pinheiro 9 9995-1100 / 9 9668 3250 

19 Quinta-feira Ricardo Monteiro Segrillo / Rose Meyre Moggi 9 9643-9439 / 9 9674-0155 

20 Sexta-feira  Silvani Wall Gomes / Valter Mortelaro Lopes 9 9961-1687 / 9 9609-1936 

21 SÁBADO NILZETE DOS SANTOS 9 9604-2181 

22 DOMINGO NORANEY JOAQUIM DE SOUZA 9 9683-9417 

23 Segunda-feira Wanderley Olímpio / Alberto Carlos dos S.  Anjos 9 9643-3161 / 9 9903-6820 

24 Terça-feira Bernadete Borba / Celso de Oliveira Marques 9 9616-5468 / 9 9643-3300 

25 Quarta-feira Edézio Pereira Jorge / Eduardo Pereira da Silva 9 9953-2743 / 9 9618-0661 

26 Quinta-feira Eroni da Luz / Fernando Kreus Dallagnol 9 9621-0033 / 9 8462-7550 

27 Sexta-feira Francisco Toninato / Gilmar Pandolfo 9 9965-4517 / 9 9902-2447 

28 SÁBADO PLINIO MENDONÇA 9 9985-1231 

29 DOMINGO REGINA YAMAUT 9 9995-1100 

30 Segunda-feira Gilson Gaieski / João Carlos Botin   9 8409-1461 / 9 9933-2771 

31 Terça-feira Marcela Ligor Monteiro / Nilzete dos Santos 9 9632-6002 / 9 9604-2181 

 

Art. 2º O(a) Juiz(a) e o(a) Gestor(a) Judiciário(a)/ servidor(a) que ficar de plantão nos 

finais de semana, também ficará às segundas, terças, quartas e quintas-feiras a partir das 19h até às 

11h59min do dia seguinte, terminando o serviço de plantão da equipe plantonista às 11h59min da sexta-

feira.  

Parágrafo único. Nos serviços de plantão de final de semana, o juiz plantonista e os 

servidores escalados para o plantão deverão permanecer no prédio do Fórum, das 13h00min às 17h00min. 

Art. 3º Fica determinado que o plantão do(a)s Gestor(a)s Judiciário(a)s desta Comarca 

iniciará todas as sextas-feiras, às 19h00min, e encerrará, às 11h59min, da sexta-feira seguinte, 

independentemente de horário de expediente diverso do horário normal, salvo em feriados ou pontos 

facultativos, que ocorrem na sexta-feira, situação em que a troca do Gestor Judiciário plantonista será 

efetuada às 12h00min. 

O Gestor Plantonista deverá entregar o celular do plantão ao próximo Gestor plantonista 

que assumirá o plantão às 19 horas da sexta-feira seguinte. O Gestor que assumirá o plantão receberá o 

celular do plantão às 19 horas da sexta-feira, no qual se inicia o plantão seguinte, salvo nos casos em que 

não haja expediente regular, ocasião em que o Gestor assumirá o plantão e receberá o celular às 12 horas. 

Parágrafo único. Observado o Artigo 21, § 4º, do Provimento Nº 10/2016-CM, o juiz que 

cumula unidades judiciárias, será excluído do plantão, seguindo-se a ordem cronológica constante nesse 

Provimento. 

Art. 4º Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes às matérias 

descritas no artigo 1º, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou 

outra que vier a alterá-la ou substituí-la. 

§ 1º. Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o 

encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no 

mesmo dia, observado o disposto no artigo 3º §1º do Provimento n.º 17/2019-CM. 

§ 2º. Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja 

obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o término do 

expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência. 

§ 3º. Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial urgente, nos casos do 

parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao Oficial de Justiça plantonista. 

Art. 5º É vedada a apreciação no plantão judiciário de: 

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; 

II – pedido de reconsideração ou reexame; 

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica; 
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IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; 

V – pedido de liberação de bens apreendidos. 

Art. 6º As medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o depósito de 

importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária 

competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de 

servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e justificada delegação do Juiz. 

Art. 7º Durante o plantão judiciário os pedidos relacionados à prisão civil serão de 

competência do Juiz da área cível e o recebimento de informações ou justificativas das atividades (artigo 

78, § 2º, letra "c", do Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; e, artigo 132, § 1º, letra "b" da Lei n. 

7.210/1984) dos beneficiários pela suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena ou 

livramento condicional, nos termos do Provimento n. 008, de 17-5-2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, pelo juízo criminal. 

Art. 8º Nas decisões proferidas em circunstâncias excepcionais, especialmente no plantão 

judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz deverá, considerando a oportunidade do pedido, 

demonstrar com clareza e objetividade em que se funda a urgência. 

Art. 9º Antes de apresentar ao magistrado a petição ou pedido sujeito à 

distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar seu pré-cadastro no sistema informatizado, 

salvo se a peça tiver sido encaminhada via peticionamento eletrônico, e certificará a existência de feito 

semelhante em que o requerente seja parte, após consulta ao banco de dados da distribuição, vedada a 

utilização deste para qualquer outra finalidade. 

Parágrafo Único. Na hipótese de impossibilidade de realização do pré-cadastro no sistema 

informatizado, a petição ou pedido que trata o caput deste artigo tramitará fisicamente. 

Art. 10 A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz de 

plantão, devendo ser efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo legal, sob pena de cancelamento 

da distribuição e automática ineficácia da medida. 

Art. 11 O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá competência preventa em 

relação aos feitos em que tenha despachado no plantão, os quais serão encaminhados pelo gestor 

plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para o regular processamento, 

encaminhando a ata do plantão à gestão administrativa do Foro. 

Art. 12 Os Gestores plantonistas deverão ser contatados pelo telefone nº (66) 9 9695-

5988. 

Art. 13 A substituição do Juiz plantonista será feita pelo Juiz designado para o plantão da 

data imediatamente posterior ao plantão do substituído, adotando-se a mesma forma de substituição para 

os servidores designados para o serviço de plantão. 

Art. 14 Todos os Gestores e Oficiais de Justiça escalados para o plantão judiciário 

deverão manter número de telefone de contato devidamente atualizado junto a Central de Administração e 

sob a “esfera de disponibilidade” a fim de atender eventual solicitação desta Diretoria, sob pena de 

apuração de responsabilidade, nos termos do Provimento 005/2008/CM.  

Art. 15 A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será parte 

integrante desta Portaria a escala de plantão mensal dos Oficiais de Justiça. 

Art. 16 Publique-se no portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, ao Presidente 

da 6ª Subseção da OAB/SINOP-MT, aos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública 

desta Comarca, às Delegacias Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e ao Diretor 

do Presídio desta Comarca.               

 Sinop, 18 de fevereiro de 2020. 

 

            Assinado digitalmente 

Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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