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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003970-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 858902 Vistos etc. O princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito 

controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir, 

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

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

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

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

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

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação. Após a 

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

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005976-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FAUSTINO BACHICURE (AUTOR(A))

DAVID BACHICURE (AUTOR(A))

VIVIANE FAUSTINO BACHICURE (AUTOR(A))

CLELIA REGINALDO FAUSTINO BACHICURE (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:

IRAILDE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1005976-86/2017 Ação: Manutenção de Posse Autor: David Bachecure e 

Outros. Ré: Irailde de Souza. Vistos em correição. DAVID BACHECURE, 

CLELIA REGINALDO FAUSTINO BACHICURE, RODRIGO FAUSTINO 

BACHICURE e VIVIANE FAUSTINO BACHICURE, com qualificação nos 

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

Posse” em desfavor IRAILDE DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

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

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial: 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; b) adeque a pretensão, moldando a modalidade 

de posse correta que pretende alcançar e, ainda, c) narrando 

expressamente a data em que tivera a posse violada, nos termos do artigo 

319, III, do CPC, 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., 07 de setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.
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Código de Processo Civil; b) adeque a pretensão, moldando a modalidade 

de posse correta que pretende alcançar e, ainda, c) narrando 

expressamente a data em que tivera a posse violada, nos termos do artigo 

319, III, do CPC, 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 
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holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil; b) adeque a pretensão, moldando a modalidade 

de posse correta que pretende alcançar e, ainda, c) narrando 

expressamente a data em que tivera a posse violada, nos termos do artigo 

319, III, do CPC, 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., 07 de setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007102-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELFINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

NARRIMAN CANDIDO SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

de direito, tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002200-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

E. V. S. N. (REQUERENTE)

A. C. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte requerida, para informar no prazo de (5) 

cinco dias, o CNPJ da denunciada a lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006682-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO SUDARIO DA COSTA OKADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE ALMEIDA - ME - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

 

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

manifeste sobre o comprovante de pagamento de Id. 28162543, 

requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013587-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

Id. 28279622, no prazo de (15) quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004594-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME OAB - MT23069/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para manifestar sobre o petitório 

do Sr. Perito de Id. 29947889, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008643-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS TROUVA (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de Id. 29615647.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004509-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (REU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (REU)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 24576921.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004995-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CARDOSO (REU)

MARIA SILVA CADIDE (REU)

AVANILDA DA SILVA CARDOSO (REU)

JOSE ANTONIO DA SILVA (REU)

PLACIDA DA SILVA (REU)

MANOEL ANTONIO DA SILVA (REU)

SEVERIANO CARDOSO DA MOTA (REU)

ANTONIO CARDOSO DA SILVA (REU)

MARIA AVANDA DA SILVA CARDOSO (REU)

OLIVIA DE OLIVEIRA MOURA SILVA (REU)

ANTONIA MARIA DA SILVA (REU)

CANDIDO ANTONIO DA SILVA (REU)

MARIA DOS ANJOS DA SILVA CARDOSO (REU)

BASILIO ANTONIO DA SILVA (REU)

HERMENEGILDA ANDRADE DA SILVA (REU)

MARIA LUCIA DA SILVA CARDOSO OLIVEIRA (REU)

JENOLINA DA SILVA CARDOSO (REU)

LENIR MORAES DA SILVA (REU)

ROMILTON DE FREITAS OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDA SILVA CADIDE OAB - 139.611.795-49 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004995-57.2017 Ação: Regresso Autora: Márcia Maria Mancoso 

Baptista. Réus: Basílio Antônio da Silva e Outros. Vistos, etc... Atentando 

pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça 

com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line 

de valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido 

de busca de endereço da parte ré (id.10083822), conforme extratos em 

anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Por fim, considerando o exíguo prazo para a 

citação/intimação dos réus, hei por bem em cancelar a audiência 

designada para o dia 30 de outubro de 2017, e, via de consequência, 

redesigno o dia 14 de dezembro de 2017 às 15h40m para conciliação. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004995-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CARDOSO (REU)

MARIA SILVA CADIDE (REU)

AVANILDA DA SILVA CARDOSO (REU)

JOSE ANTONIO DA SILVA (REU)

PLACIDA DA SILVA (REU)

MANOEL ANTONIO DA SILVA (REU)

SEVERIANO CARDOSO DA MOTA (REU)

ANTONIO CARDOSO DA SILVA (REU)

MARIA AVANDA DA SILVA CARDOSO (REU)

OLIVIA DE OLIVEIRA MOURA SILVA (REU)

ANTONIA MARIA DA SILVA (REU)

CANDIDO ANTONIO DA SILVA (REU)

MARIA DOS ANJOS DA SILVA CARDOSO (REU)

BASILIO ANTONIO DA SILVA (REU)

HERMENEGILDA ANDRADE DA SILVA (REU)

MARIA LUCIA DA SILVA CARDOSO OLIVEIRA (REU)

JENOLINA DA SILVA CARDOSO (REU)

LENIR MORAES DA SILVA (REU)

ROMILTON DE FREITAS OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDA SILVA CADIDE OAB - 139.611.795-49 (PROCURADOR)

 

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

proceda ao preparo e distribuição da deprecata expedida nos autos junto 

(ID 29968975), devendo comprovar sua distribuição no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010843-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIEL DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE PAVANI CAMPOS OAB - SP228214 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se o Polo Passivo para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao 

preparo e distribuição da deprecata expedida nos autos (ID 29956562), 

devendo comprovar sua distribuição no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA SILVA LIMA OAB - MT4272-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI GLOBAL SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação de Id. 25107350.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012495-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIES LOPES DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte Autora para que entre em contato com Este Juízo via 

telefone, para receber orientações quanto à emissão da guia de diligência 

para o Sr. Oficial de Justiça - Telefone 66 3410-6100 - 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005436-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CESAR DIAS (REU)

 

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

manifeste sobre a correspondência devolvida de Id. 26060861.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003860-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR MACHADO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003860-05.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Valdemar Machado de Freitas. Vistos, 

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

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

Busca e Apreensão” em desfavor de VALDEMAR MACHADO DE FREITAS, 

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

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

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

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

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

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

forma pormenorizada, devendo constar expressamente com quais 

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

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

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003775-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CORREIA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003775-19.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S.A. 

Ré: Jane Correia da Rosa Gabriel. Vistos, etc. BANCO J. SAFRA S.A., 

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

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor JANE CORREIA DA ROSA 

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

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

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

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

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

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

o contrato firmado entre as partes, eis que o constante às (fls.43/46 – 

correspondência ID 29885365) encontra-se em nome de terceiro estranho 

à lide, nos termos do art.320 do Código de Processo Civil; b) recolhendo 

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

nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do 

art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá 

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003813-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO FELIX HONORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003813-31.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Silvio Felix Honorio. Vistos, etc. OMNI 

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

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

Apreensão” em desfavor de SILVIO FELIX HONORIO, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, 

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

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

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 
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88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma pormenorizada, devendo 

constar expressamente com quais parcelas encontra-se inadimplente a 

parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) recolhendo as custas e 

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003076-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WLLY KAROLINY E SILVA GARCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

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

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003076-28.2020 Ação: Indenização Autor: Willy Karoliny e Silva 

Garces. Ré: José Roberto Rodrigues da Silva. Vistos, etc. WILLY 

KAROLINY E SILVA GARCES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Indenização” em desfavor de JOSÉ 

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, 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, acostando aos autos declaração 

de imposto de renda, eis que os documentos de (ID 29575325 a ID 

29576444) não se prestam para o fim colimado, sob pena de indeferimento 

do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003013-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA MATUFUJI NISHIMORI (EXECUTADO)

MARIO TATSUO MISAWA (EXECUTADO)

AQUIRA AZUMA (EXECUTADO)

JULIO TADASHI TOMITA (EXECUTADO)

THELMA HARUKO KIKUTA MISAWA (EXECUTADO)

CYNTHIA MAYUMI ISHI TOMITA (EXECUTADO)

LUCIA ASHAKO TOMITA (EXECUTADO)

WILLIAM HIROAKI NISHIMORI (EXECUTADO)

IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA (EXECUTADO)

RICARDO KOJI TOMITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003013-03.2020 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Lavoro 

Agrocomercial S/A. Executados: Mario Tatsuo Misawa e Outros. Vistos, 

etc. LAVORO AGROCOMERCIAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução por Quantia 

Certa” em desfavor de MARIO TATSUO MISAWA, THELMA HARUKO 

KIKUTA MISAWA, WILLIAM HIROAKI NISHIMORI, CINTIA MATUFUJI 

NISHIMORI, AQUIRA AZUMA, IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA, JULIO 

TODASHI MISAWA, CYNTHIA MAYUMI ISHI TOMITA, RICARDO KOJI 

TOMITA e LUCIA ASHAKO TOMITA, com qualificação nos autos, sobreveio 

o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Citem-se 

os executados, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15) Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifiquem-se os executados para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 06 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 
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da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003574-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIS SPERANCA (EXEQUENTE)

E. Z. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES TUNES (EXECUTADO)

BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003574-27.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequentes: 

Thiago Luis Sperança e Enzo Zaher Sperança. Executados: Benhur 

Augusto Homes Monteiro Faria e Silvana Maria da Costa Marques Tunes. 

Vistos, etc. THIAGO LUIS SPERANÇA e ENZO ZAHER SPERANÇA, com 

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

Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de BENHUR AUGUSTO 

HOMES MONTEIRO FARIA e SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES 

TUNES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Citem-se os executados, para 

que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetuem o pagamento 

da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela serão imediatamente intimados os executados: ao 

advogado dos executados e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifiquem-se os executados para que, querendo, ofereçam embargos 

no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos 

do mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 09 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005627-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005627-49.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Feliciano 

Vieira Neto Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... FELICIANO VIEIRA 

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

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

Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 26 de maio de 2017; que, sofreu lesões no membro 

inferior direito – fêmur -, deixando-o com sequela permanente e 

irreversível, não mais podendo exercer as atividades de forma normal, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos 

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

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob o manto da 

Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou contestação, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo 

que a pretensão levada a efeito pelo autor não tem como prevalecer, 

devendo a ação ser julgada improcedente, com a condenação do mesmo 

nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, manifestou-se o autor. 

Saneado o processo, foi nomeado perito. Submetido à perícia, sobreveio o 

laudo, havendo manifestação das partes, vindo-me os autos conclusos. É 

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

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

suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento 

antecipado da lide e o faço com amparo no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. Em sua peça defensiva, agarra-se o réu, no 

argumento de que a parte autora não cumpriu com a determinação legal e 

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

Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com 

fincas a comprovar sua invalidez, o que seria fundamental para alcançar 

sua pretensão, o qual não pode prevalecer. De forma que, depois de 

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

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

merece acolhimento, ao menos em parte, senão vejamos: O autor foi 

submetido à perícia médica, tendo o senhor perito informado que há 

invalidez parcial e permanente, o que é o bastante para fazer jus ao 

benefício. Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela 

Lei nº 8.441/92, que: "a indenização por pessoa vitimada por veículo não 

identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou 

vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazo dos demais 

casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as 

sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, se o veículo ou sua seguradora não forem identificados, ou não 

tiver sido feito o seguro, ou este estiver vencido na data do fato, a vítima 

continuará a ter direito à indenização, acionando qualquer uma das 

sociedades seguradoras que obrigatoriamente participam do consórcio. 

Resulta que o sistema de seguro obrigatório busca estabelecer o princípio 

da universalidade da cobertura a todas as vítimas, independentemente da 

situação do causador do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social 

decorre do simples fato de que ao se colocar um veículo em circulação já 

se tem "uma perspectiva de riscos provocadores de acidente. E diante da 

inevitabilidade de certos acontecimentos, a realidade obrigou a se 

procurar uma solução. Daí que o risco acompanha a circulação dos 

carros" (Arnaldo Rizzardo, A reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT 

p. 153). Sabe-se que o seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos 

pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais de obrigação imperiosa imposta ao 

consórcio de seguradoras, conforme desponta do art. 7º da Lei nº 

6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a obrigação de 

seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado o direito de 

regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, vez que o 

risco é componente natural do contrato de seguro, quanto mais o 

obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, participantes 

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

destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

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

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

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

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

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

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

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

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

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

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

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 
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conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

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

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

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

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

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

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

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

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

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

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

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

persiste que o autor experimentou lesão traumática em membro inferior 

esquerdo, restando consignado no laudo pericial acostado a (fl.196/199 – 

Id 25732255), assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o 

acidente de trânsito e a lesão, bem como que há incapacidade parcial e 

permanente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

pode-se concluir que o autor sofreu redução de sua capacidade 

laborativa, fato que é incontroverso nos autos, fazendo jus ao 

recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório. Impende 

destacar que, após o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a 

qual alterou a Lei nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao 

seguro obrigatório DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) 

salários mínimos, sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), in verbis: "Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e 

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

reais), no caso de invalidez permanente; Da análise detida dos 

documentos colacionados, constata-se que o acidente ocorreu em 26 de 

maio de 2017, conforme Boletim de Ocorrência, portanto, sob a égide da 

Lei n° 11.482/07 que, como dito anteriormente, prevê o valor de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, em caso 

de invalidez permanente. Sobre o assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR 

INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

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

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

acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se mostra o 

esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da indenização 

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

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

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

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

Dessa forma, quanto à indenização em caso de invalidez ou deformidade 

permanente, a norma legal possibilita a gradação por parte da 

administração, cuja atribuição é regular a atividade de seguros de 

acidentes pessoais; assim, a indenização aquém da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os acidentes dos quais 

resulte invalidez permanente não é ilegal, desde que seja observado o 

princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta razoável o 

pagamento de indenização no valor máximo – R$ 13.500,00 - tanto para o 

segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, quanto para 

outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, por exemplo. 

Como se observa, apesar de ser permanente a incapacidade para o 

trabalho e, como frisara o perito, que há incapacidade parcial e 

permanente de função, laborativa, o que revela, segundo a tabela anexa à 

Circular 29/91 da SUSEP, competente para promover a execução das 

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

indenização o valor máximo previsto ao caso “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

confrontar as alegações do autor com as provas constantes dos autos. 

As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente 

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável. Como a lei confere ao 

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

das vítimas de acidente de trânsito, devem ser extraídos de seu laudo os 

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 

indenização. Na falta de indicação pelo IML do percentual de invalidez da 

vítima, hão de ser perquiridos, ao longo das provas juntadas pelas partes, 

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. Como a indenização tem 

por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, incabível a 

incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. O art. 3º 

da Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização com base no 

valor do salário mínimo, não foi revogado pelas leis nº 6.205/75 e 6.243/77, 

pois o salário mínimo é utilizado como um padrão para a fixação da quantia 

a indenizar, e não como um índice de correção monetária. Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.09.583838-9/001 

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do 

acidente, ocorreu membro superior – cotovelo -, restando uma limitação 

laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos 

moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 25% 

(vinte e cinco por cento). A indenização, segundo a tabela é de 70% 

(setenta por cento), no importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), o que equivale R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais, cinquenta centavos). Face ao exposto e princípios 

de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por FELICIANO VIEIRA NETO, 

com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

para condená-la ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos), devendo incidir 

juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da 

citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas 

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

cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 08 de março de 2020.- Dr. Luiz 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013409-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO PALHANO (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013409-10.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Alcindo 

Palhano Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A Vistos, 

etc... ALCINO PALHANO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURIO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: “Que, em 

data de 02 de agosto de 2015, foi vítima de um acidente de trânsito, onde 

sofreu fratura em membro inferior, razão pela qual o mesmo não mais 

poderá desenvolver suas atividades como outrora eram desenvolvidas, ou 

seja, devido a sua invalidez permanente, assim, requer a procedência da 

ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária”. 

Devidamente citado, apresentou contestação, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, requerendo a improcedência do 

pedido, por falta de documentos a respaldar a pretensão exposta na 

inicial. Juntando documentos Sobre a contestação, manifestou-se a 

autora. Saneado o processo, foi designado profissional da medicina para 

a feitura do laudo pericial e aportando aos autos, havendo manifestação 

das partes, bem como do Ministério Público, vindo-me os autos conclusos. 
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É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

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

suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova 

documental para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 

4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p. 

9.513). Depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação não merece acolhimento, senão vejamos: Em 

sua peça madrugadora, o autor assevera que no dia 02 de agosto de 

2015, foi vítima de um acidente automobilístico, sofrendo grave em membro 

inferior, razão pela qual não mais poderá desenvolver suas atividades 

como outrora eram desenvolvidas, ou seja, devido a sua invalidez 

permanente. Submetido à perícia médica, o senhor perito afirmou que 

houve fratura no tornozelo esquerdo, não havendo incapacidade ou 

invalidez (fl.103/104 – Id 26943670). De outro norte, não há que se negar 

que o autor experimentou lesões na tíbia direita, o que vem devidamente 

comprovado nos autos, e que referida lesão não causou invalidez ou 

incapacidade permanente. Logo, pode-se concluir que o autor não sofreu 

debilidade parcial ou permanente, fato que é incontroverso nos autos, não 

fazendo jus ao recebimento de indenização referente ao seguro 

obrigatório. Assim sendo, não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser 

a improcedência do pedido. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por ALCINO PALHANO, com 

qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, 

condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

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

Rondonópolis, 08 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004343-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

1004343-40.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Elessandro Paulo dos Santos Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

Vistos, etc... ELESSANDO PAULO DOS SANTOS, com qualificação nos 

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

"Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, já qualificado, aduzindo: 

“Que, em data de 07 de maio de 2017, foi vítima de um acidente de trânsito, 

onde sofreu fratura da mandíbula, razão pela qual o mesmo não mais 

poderá desenvolver suas atividades como outrora eram desenvolvidas, ou 

seja, devido a sua invalidez permanente, assim, requer a procedência da 

ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária”. 

Devidamente citado, apresentou contestação, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, requerendo a improcedência do 

pedido, por falta de documentos a respaldar a pretensão exposta na 

inicial. Juntando documentos Sobre a contestação, manifestou-se o autor. 

Saneado o processo, foi designado profissional da medicina para a feitura 

do laudo pericial e aportando aos autos, havendo manifestação das 

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

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

prova documental produzida dá suporte a um seguro desate da questão, 

por isso, passo ao julgamento antecipado da lide. Outrossim, "Constante 

dos autos elementos de prova documental para formar o convencimento 

do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente 

a controvérsia" (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 

provimento DJU 17.09.90, p. 9.513). Depois de acurada análise das razões 

de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

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

senão vejamos: Em sua peça madrugadora, o autor assevera que no dia 

07 de maio de 2017, foi vítima de um acidente automobilístico, sofrendo 

grave na mandíbula, razão pela qual não mais poderá desenvolver suas 

atividades como outrora eram desenvolvidas, ou seja, devido a sua 

invalidez permanente. Submetido à perícia médica, o senhor perito afirmou 

que houve fratura no tornozelo esquerdo, não havendo incapacidade ou 

invalidez (fl.201 – Id 26574234). De outro norte, não há que se negar que 

o autor experimentou lesões na mandíbula, o que vem devidamente 

comprovado nos autos, e que referida lesão não causou invalidez ou 

incapacidade permanente. Logo, pode-se concluir que o autor não sofreu 

debilidade/invalidez parcial ou permanente, fato que é incontroverso nos 

autos, não fazendo jus ao recebimento de indenização referente ao 

seguro obrigatório. Assim sendo, não vejo outro caminho a ser trilhado a 

não ser a improcedência do pedido. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por ELESSANDRO PAULO DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com qualificação nos autos, 

condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

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

Rondonópolis, 08 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003924-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAM ANTONIO DE SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003924-83.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jonathan 

Antonio de Souza Chaves Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... 

JONHATHAN ANTONIO DE SOUZA CHAVES, com qualificação nos autos, 

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

de Cobrança de Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08 de janeiro de 2018; que, 

sofreu lesões no membro inferior direito – fêmur -, deixando-o com 

sequela permanente e irreversível, não mais podendo exercer as 

atividades de forma normal, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente 

citado, apresentou contestação, onde procura rechaçar as assertivas 
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levadas a efeito pelo autor, dizendo que a pretensão levada a efeito pelo 

autor não tem como prevalecer, devendo a ação ser julgada improcedente, 

com a condenação do mesmo nos ônus da sucumbência. Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor. Saneado o processo, foi nomeado 

perito. Submetido à perícia, sobreveio o laudo, havendo manifestação das 

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

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

prova documental produzida dá suporte a um seguro desate da questão, 

por isso, passo ao julgamento antecipado da lide e o faço com amparo no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Em sua peça defensiva, 

agarra-se o réu, no argumento de que a parte autora não cumpriu com a 

determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer 

laudo pericial com fincas a comprovar sua invalidez, o que seria 

fundamental para alcançar sua pretensão, o qual não pode prevalecer. De 

forma que, depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, ao menos em parte, 

senão vejamos: O autor foi submetido à perícia médica, tendo o senhor 

perito informado que há invalidez parcial e permanente, o que é o bastante 

para fazer jus ao benefício. Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a 

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

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

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

condições e prazo dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

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

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

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

acionando qualquer uma das sociedades seguradoras que 

obrigatoriamente participam do consórcio. Resulta que o sistema de 

seguro obrigatório busca estabelecer o princípio da universalidade da 

cobertura a todas as vítimas, independentemente da situação do causador 

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

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

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

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

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

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

seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos pessoais, compreendendo as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

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

pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais de obrigação 

imperiosa imposta ao consórcio de seguradoras, conforme desponta do 

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

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

o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do 

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

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

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

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

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

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

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

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

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

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

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

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

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

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

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

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

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

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

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

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

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

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

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

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

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

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

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

persiste que o autor experimentou lesão traumática em membro inferior 

esquerdo, restando consignado no laudo pericial acostado a (fl.356/372 – 

Id 28743412), assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o 

acidente de trânsito e a lesão, bem como que há incapacidade parcial e 

permanente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

pode-se concluir que o autor sofreu redução de sua capacidade 

laborativa, fato que é incontroverso nos autos, fazendo jus ao 

recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório. Impende 

destacar que, após o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a 

qual alterou a Lei nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao 

seguro obrigatório DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) 

salários mínimos, sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), in verbis: "Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e 

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

reais), no caso de invalidez permanente; Da análise detida dos 

documentos colacionados, constata-se que o acidente ocorreu em 08 de 

janeiro de 2018, conforme Boletim de Ocorrência, portanto, sob a égide da 

Lei n° 11.482/07 que, como dito anteriormente, prevê o valor de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, em caso 

de invalidez permanente. Sobre o assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR 

INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

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

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

acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se mostra o 

esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da indenização 

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

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

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

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

Dessa forma, quanto à indenização em caso de invalidez ou deformidade 

permanente, a norma legal possibilita a gradação por parte da 

administração, cuja atribuição é regular a atividade de seguros de 

acidentes pessoais; assim, a indenização aquém da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os acidentes dos quais 

resulte invalidez permanente não é ilegal, desde que seja observado o 

princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta razoável o 

pagamento de indenização no valor máximo – R$ 13.500,00 - tanto para o 

segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, quanto para 

outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, por exemplo. 

Como se observa, apesar de ser permanente a incapacidade para o 

trabalho e, como frisara o perito, que há incapacidade parcial e 

permanente de função, laborativa, o que revela, segundo a tabela anexa à 

Circular 29/91 da SUSEP, competente para promover a execução das 

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

indenização o valor máximo previsto ao caso “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

confrontar as alegações do autor com as provas constantes dos autos. 

As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente 

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável. Como a lei confere ao 

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

das vítimas de acidente de trânsito, devem ser extraídos de seu laudo os 

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 

indenização. Na falta de indicação pelo IML do percentual de invalidez da 
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vítima, hão de ser perquiridos, ao longo das provas juntadas pelas partes, 

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. Como a indenização tem 

por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, incabível a 

incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. O art. 3º 

da Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização com base no 

valor do salário mínimo, não foi revogado pelas leis nº 6.205/75 e 6.243/77, 

pois o salário mínimo é utilizado como um padrão para a fixação da quantia 

a indenizar, e não como um índice de correção monetária. Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.09.583838-9/001 

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do 

acidente, ocorreu membro superior – cotovelo -, restando uma limitação 

laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos 

moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 25% 

(vinte e cinco por cento). A indenização, segundo a tabela é de 70% 

(setenta por cento), no importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), o que equivale R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais, cinquenta centavos). Face ao exposto e princípios 

de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por JONATHAN ANTONIO DE 

SOUZA CHAVES, com qualificação nos autos, em desfavor de 

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

jurídica de direito privado, para condená-la ao pagamento da importância 

de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta 

centavos), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC 

-, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem 

como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada 

e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 08 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003376-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003376-58.2018 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autora: 

Maria Aparecida Araújo Réu: Eucatur – Empresa União Cascavel de 

Transportes Ltda Vistos, etc... MARIA APARECIDA ARAUJO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente 'Ação de Indenização por Danos Material e Moral' em 

desfavor de EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, em 

data de 10 de março de 2018, adquiriu passagem, com saída desta cidade 

para São Paulo-SP; que, chegando ao destino, foi informada por 

funcio0nário da empresa ré que sua bagagem foi extraviada, sem que 

tenha havido maior amparo da ré, que não lhe prestou qualquer auxílio; 

que, registrou Boletim de Ocorrência, bem como preencheu formulário de 

extravio de bagagem conforme protocolo nº 596/2018, datado de 13 de 

março de 2018; que, teve despesas e transtornos, assim, busca ser 

indenizada em R$ 901,87 (novecentos e um reais, oitenta e sete 

centavos), a título de danos materiais; e em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

a título de danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 20.901,87 (vinte mil, novecentos e 

um reais, oitenta e sete centavos), pleiteando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido foi recebido e deferido o requerimento de 

assistência judiciária, bem como designada audiência de conciliação, a 

qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o 

pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, 

dizendo: “Que, por razões que a empresa desconhece, no momento do 

desembarque, não foi localizada a bagagem da autora; que, apenas 8 

(oito) dias depois, a bagagem foi localizada e devolvida à autora, por isso, 

a ação está fadada à improcedência; que, não há dano moral a ser 

indenizado, assim, deve o pedido ser julgado improcedente, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das provas, 

tendo a parte autora requerido a produção de provas; e, a empresa ré, o 

julgamento antecipado da lide. Foi designada audiência de instrução e 

julgamento, não sendo ouvidas testemunhas e, em debates orais, as 

partes reprisaram as teses anteriormente esposadas, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Maria Aparecida Araujo 

aforou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em 

desfavor da empresa EUCATAUR – Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, porque, segundo a inicial, no dia 10 de março 

de 2018, comprou passagem junto à ré, nesta cidade, com destino à 

cidade de São Paulo/SP. Chegando a cidade do destino, foi informada por 

funcionário da ré que sua bagagem fora extraviada, sendo restituída 

apenas e tão somente após o transcurso de 8 (oito) dias, por isso, 

experimentou prejuízo de ordem matéria, bem como transtornos e 

dissabores de toda ordem. 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." 

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

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

não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de 

ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia. 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) Enfim, no cotejo dos elementos de prova produzidos pelas 

partes, prevalecem aqueles favoráveis à parte autora, sendo caso, 

portanto, de considerar ocorrido o extravio, para concluir que o serviço 

prestado pela ré foi defeituoso, por desconformidade com o padrão de 

segurança legitimamente esperado pelo consumidor (artigo 14, §1º, do 

CDC). No caso posto à liça, dúvida alguma persiste de que houve o 

extravio da bagagem de propriedade da autora, mesmo porque, a empresa 

ré confessa, tendo como pilar de sua defesa de que “Diante do quadro 

processual, conclui-se que não há qualquer responsabilidade da 

Requerida no caso em apreço, porquanto não ocorreu o extravio da 

bagagem alegado na exordial, já que a bagagem foi devidamente restituída 

APENAS 8 DIAS APÓS O DESEMBARQUE E SEM NENHUMA RESSALVA” 

(Grifamos – fl.64 ID 19654211), numa demonstração inequívoca de 

desdém para com o consumidor, como se o período de oito dias não 

trouxesse angustia e insegurança à pessoa. Destarte, sendo flagrante a 

falha na prestação do serviço, caracterizada como relação de consumo, 

patente a responsabilidade da empresa ré. Sobre a questão, eis a 
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jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGEM - INDENIZAÇÃO DEVIDA - "QUANTUM" - Responde a empresa 

de aviação civilmente pelos danos morais advindos do extravio de 

bagagem, ainda que temporário, configurando falha na prestação do 

serviço. - A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o 

prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as 

peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao 

caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, 

contudo, enriquecimento sem causa da vítima. ( - Processo: Apelação 

Cível 1.0439.15.002862-9/001 0028629-66.2015.8.13.0439 (1)Relator(a): 

Des.(a) Domingos Coelho Data de Julgamento: 11/08/2016 Data da 

publicação da súmula: 23/08/2016) Por sua vez, a empresa ré quando da 

apresentação de sua peça de bloqueio informa que a autora não faz jus a 

pretensão, pois, “Contudo, apenas 8 (oito) dias depois, a bagagem foi 

localizada e devolvida à requerente...” (fl.63-grifamos), não tem 

pertinência, não passando de um total descaso para com o consumidor, 

repito. Ademais, o fato de ter havido a restituição, não a isenta da 

responsabilidade. Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação 

de serviço e o descaso da empresa de ônibus 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 da 

autora, 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. 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 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$ 8.000,00 (oito 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 Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" 

promovida por MARIA APARECIDA ARAÚJO, em desfavor de EUCATUR - 

EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, com 

qualificação nos autos, para o fim de condenar a empresa ré no 

pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

morais, devendo ser corrigido: 1% de juros ao mês e correção monetária 

INPC a partir desta decisão; no pagamento da importância de R$ 901,87 

(novecentos e um reais, oitenta e sete centavos), devendo incidir juros de 

1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, 

bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em 

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

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 09 de 

março de 2020.- 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 Judicial Eletrônico nº 

1007721-67.2018 Ação: Indenização por Danos Material e Moral Autora: 

Andreia Miranda da Silva Ré: Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades 

Ltda Vistos, etc... ANDREIA MIRANDA DA SILVA, com qualificação nos 

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

'Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais' em desfavor de 

NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, aduzindo: “Que, em data de 16 de junho de 2018, 

efetuou a compra de uma cama, no valor de R$ 849,00 (oitocentos e 

quarenta e nove reais), conforme termo de adesão e instrumento 

particular de reserva de domínio n° 185680; que, o prazo para a entrega 

seria de 15 dias, no prazo máximo; que, até a presente data o móvel não 

foi entregue; que, cumpre destacar que efetuou o pagamento da primeira 

parcela em 16 de julho de 2018, no valor de R$ 84,90 (oitenta e quatro 

reais, noventa centavos); que, ninguém consegue explicar os motivos de 

tal demora, constatando-se uma manobra desleal, o que revela grave falha 

na prestação do serviço, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação da ré em dano material e moral, bem como nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.849,00 

(quinze mil, oitocentos e quarenta e nove reais), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária”. Recebida a inicial, foi designado dia e 

horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito. Devidamente citada, ofereceu contestação, onde procura rebater os 

argumentos levados a efeito pela autora, asseverando: “Que, a entrega 

não ocorreu por culpa exclusiva da autora, uma vez que à época a ré 

tentou realizar por diversas vezes a entrega do produto à autora, contudo, 

a entrega restou prejudicada, ante a ausência de pessoas na residência 

indicada pela autora para recebimento do produto, assim, como o número 

do contato nunca atendeu; que, em momento algum procurou eximir-se da 

responsabilidade, sendo incabível a responsabilização da ré; que, não 

praticou nenhum ilícito, razão pela qual, a ação deve ser julgada 

improcedente, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. 

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

determinada a especificação das provas, tendo a autora requerido a 

produção de prova oral; e, a empresa ré, o julgamento antecipado. Na 

audiência de instrução e julgamento, não foram ouvidas testemunhas e, 

em debates orais, as partes reprisaram as teses anteriormente 

esposadas, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Andreia Miranda da Silva aforou a presente ação indenização por 

danos materiais e morais em desfavor de Novo Mundo Amazônia Móveis e 

Utilidades Ltda, porque, segundo a inicial havia um relacionamento 

comercial entre as partes, concernente na compra de, o qual deveria ser 

entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu até a 

presente data. Procurou solucionar a questão de forma amigável, não 

obtendo êxito, experimentado vários contratempos, por isso, busca haver 

ressarcida da importância dispendida e indenização por danos morais. 

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, qual seja, compra e venda de uma cama, o qual não restou 

entregue no prazo convencionado. A empresa ré, por sua vez, nada 

centrara aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se 

encontra. A propósito, aduz que estivera no endereço fornecido pela 

autora para a entrega do móvel por diversas vezes, não logrando êxito, 

ante a ausência de pessoas na residência indicada pela autora para 

recebimento do produto (fl.89), mas nada carreia aos autos para alicerçar 

a assertiva, apenas alegou. Poderia, se assim desejasse, ter feito prova 

oral, mas não, mesmo tendo sido oportunizado, requereu julgamento 

antecipado da lide (fl.105 – id 23455409). Dito isso, resta-nos saber se o 

ato levado efeito pela ré pode resultar na condenação da ré em 

indenização por danos morais. A meu ver, a má prestação do serviço 

levada a efeito pela empresa ré caracteriza o danum in re ipsa ao 

consumidor, prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo concreto. 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CDC. INCIDÊNCIA. VÍCIO 

REDIBITÓRIO. FATO INCONTROVERSO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. 

CABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. DANO MORAL. PRODUTO ESSENCIAL. 

CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. REFORMA 

PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. I- O comerciante é civilmente responsável perante o consumidor 

pelo defeito apresentado no produto de consumo durável. II- Restando 

incontroverso, nos autos, que o sofá e o fogão adquiridos foram 

entregues com defeito e trocados por outros também defeituosos, por 

duas vezes, possível a opção pela restituição da quantia paga, a qual 

deverá ser feita na forma simples, dado a ausência de prova da má-fé. III- 

A demora excessiva na solução da questão, culminando na ausência de 

entrega de bem essencial, dá ensejo a indenização por danos morais. IV- 

O valor da indenização imaterial pode ser minorado se fixado sem 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V- 

Recurso conhecido e provido em parte.(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0273.13.001781-0/001 – REL.DES. VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, julgado 

em 04 de fevereiro de 2020). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

- COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATRASO NA 

ENTREGA - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM - PATAMAR DE RAZOABILIDADE. Para a 

apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo 

de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme 

orientação do artigo 14 do CDC. O atraso não razoável e injustificado na 
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entrega de produtos regularmente adquiridos, bem como as dificuldades 

enfrentadas na solução do problema, causam dano moral ao consumidor. 

Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas 

em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa 

ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor 

sofrida por este. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.19.149781-7/001 – 

REL.DES. ANTÔNIO BISPO, julgado em 20 de fevereiro de 2020. É o caso 

dos autos. 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 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 empresa ré com a consumidora. 

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 da 

autora, 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 
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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 

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$ 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos 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. 

No que tange ao dano material, dúvida alguma persiste, uma vez que há 

prova nos autos do pagamento, bem como da não entrega do móvel que a 

autora adquiriu junto à empresa ré. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais" promovida por ANDREIA 

MIRANDA DA SILVA, em desfavor de NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS 

E UTILIDADES LTDA, com qualificação nos autos, para o fim de condenar 

a empresa ré, no pagamento da importância de R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos 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; a restituição da importância de R$ 84,90 (oitenta e quatro reais, 

noventa centavos), devendo incidir correção – INPC – a contar do 

desembolso e juros de mora 1% ao mês a partir da citação, bem como das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de março de 2.020.- 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004285-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA DE NAZARE GOMES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004285-37.2017 Ação: Anulatória de Sentença (Querela Nullitis 

Insanabilis) Autora: Imobiliária Continental Ltda Ré: Marilda Gomes da 

Paixão Vistos, etc... IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA, com qualificação 

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

presente 'Ação Anulatória de Sentença (Querela Nullitatis Insanabilis)' em 

desfavor de MARILDA GOMES DA PAIXÃO, com qualificação nos autos, 

aduzindo: “Que, a presente ação tem como objeto a anulação da sentença 

de mérito, já transitada em julgado, prolatada nos autos da ação de 

usucapião de n°401/2008 código n° 411.663; que, a ré firmou com a autora 

em data de 05 de outubro de 1998, contrato particular de compra e venda 

n° 4.535 do imóvel usucapido na ação mencionada, não cumpriu com sua 

parte, ou seja, não pagou, dando motivo a autora ingressar com ação de 

rescisão contratual; que, tomou conhecimento da ação de usucapião 

interposta pela ré, já sentenciada, da qual nunca tomou conhecimento, eis 

que não citada; que, é pessoa jurídica, sendo fácil sua localização; que, 

sob a alegação de não haver localizado o endereço da ré, requereu a 

citação por edital, que foi deferida, assim, requer a procedência da ação, 

com a condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. 

Recebida a inicial, foi designado dia e horário para audiência de 

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

contestara, o pedido, asseverando que razão não assiste à parte autora, 

visto que os autos n° 401/2008, esgotou-se todas as tentativas de citação 

pessoal, o que ensejou a citação por edital, assim, requer a improcedência 

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

contestação, manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das 

provas. Saneado o processo, a preliminar arguida pela ré foi repelida, não 

sobrevindo nenhum recurso, bem como designada audiência de instrução 

e julgamento, onde fora tomado o depoimento pessoal da ré, bem como 

oitiva de duas testemunhas da autora e, em debates orais, as partes 

reprisaram as teses anteriormente esposadas, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Imobiliária Continental Ltda 

aforou a presente ação declaratória ‘querela nullitatis insanabis’ em 

desfavor de Marilda Gomes da Paixão, porque, segundo a inicial, a ré 

ingressara com Ação de Usucapião em seu desfavor, a qual fora julgada 

procedente, todavia, em não se conformando com aquela decisão, 

ingressou com a presente ação, asseverando que houve irregularidade na 

citação, assim, há que ser reconhecida a nulidade daquele processo. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

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

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

madrugadora, entendo que não há provas suficientes para sedimentar a 

procedência da ação. Trata-se de querela nullitatis, via processual 

adequada para se declarar a nulidade de sentença maculada por vício 

insanável, que, por essa razão, não transita em julgado, nem se convalida 

com o tempo. Apesar de não estar prevista em lei, a querela nullitatis 

persiste em nosso ordenamento jurídico, como sendo a ação adequada 

para a declaração de nulidade de sentença proferida em processo cuja 

citação do réu restou ausente e/ou nula ou viciada. Sobre o tema, o 

Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO. (...). 1. A ação anulatória (querela nullitatis) é o meio 

adequado para buscar a anulação de atos processuais praticados em 

feito no qual aquele que, necessariamente, deveria figurar no pólo passivo 

da demanda não foi citado para integrar a lide, não prevalecendo, quanto a 

terceiros, a imutabilidade da coisa julgada. 2(...)". (AgRg no REsp 

1233641/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) "DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA 

NOVA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CABIMENTO. 1. A ausência 

de citação não convalesce com a prolação de sentença e nem mesmo 

com o trânsito em julgado, devendo ser impugnada mediante ação 

ordinária de declaração de nulidade. (...)". (REsp 1333887/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

25/11/2014, DJe 12/12/2014). "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA EM PROCESSO DE 

USUCAPIÃO. QUERELA NULLITATIS. PROVA PERICIAL. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...). 

2.- Esta Corte entende que é perfeitamente cabível a nulidade de sentença 

por ausência de citação por meio de ação declaratória de nulidade. 

Precedentes. 3.- Recurso Especial a que se nega provimento". (REsp 

1438426/CE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/05/2014, DJe 02/06/2014). Desta forma, a querela nullitatis mostra-se 

como o instrumento adequado para anular sentenças que sejam fruto de 

ato inexistente, ante a ausência de algum dos pressupostos de 

constituição do processo. Não há nenhuma dúvida que houve 

determinação deste juízo no sentido de que se procedesse a citação por 

edital da ré, ora autora, consoante se pode constatar da decisão dos 

autos da usucapião. Pois bem. A ré ajuizou ação de usucapião em 

desfavor da autora para haver a propriedade do lote urbano n° 12, da 

quadra n° 14, do loteamento denominado Jardim Vila Rica, com a área de 

525,00m2, devendo a ré ser citada na Rua Fernando Correa da Costa n° 

926, centro, nesta cidade. Expedira-se mandado de citação (fl.46), não se 

obtendo êxito, conforme certidão de (fl.47 – Id 8728991), por isso, houve 

requerimento para citação por edital (fl.56 – Id 8729004), o que foi 

deferido. Citada, não contestou, razão pela qual foi nomeado Curador 

Especial, que apresentou defesa por negativa geral. Colhe-se dos autos 
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que o endereço da autora é na Avenida Cuiabá n° 829, Ed. Mikerinos, 

nesta cidade, e não na Rua Fernando Correa da Costa n° 926, como 

indicado na ação de usucapião proposta pela ré em desfavor da autora. 

Não há nenhuma dúvida que a citação é pressuposto processual de 

validade, cuja inobservância importa em nulidade absoluta dos atos 

processuais conseguintes. Saliente-se, outrossim, que a citação editalícia 

do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. No entanto, restou comprovado através da 

prova oral carreada aos autos que a autora sempre teve sua sede no 

endereço declinado na exordial, aliás, a própria ré, ao prestar depoimento 

pessoal informa, solenemente, que o endereço da autora é no Edifício 

Mikerinos. Ora, sabe-se que a citação por edital, quando a parte tem 

endereço certo, é causa de nulidade e impõe a anulação dos atos 

processuais praticados. Acontece que, no caso, restou comprovado que 

não houve citação da autora, muito embora fosse de conhecimento da ré. 

Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se 

inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o artigo 239 do Código de 

Processo Civil que, "para a validade do processo, é indispensável a 

citação inicial do réu". Essa exigência legal diz respeito a todos os 

processos (de conhecimento, de execução e cautelar), sejam quais forem 

os procedimentos (comum ou especiais). Até mesmo os procedimentos de 

jurisdição voluntária, quando envolverem interesses de terceiros, tornam 

obrigatória a citação. Tão importante é a citação, como elemento 

instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo 

o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a 

sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer época, independentemente 

de ação rescisória, será lícito ao réu arguir a nulidade de semelhante 

decisório. Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente 

prolatada. Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo 

é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de 

nulidade expressa as citações e intimações "quando feitas sem 

observância das prescrições legais". E trata-se de nulidade insanável, 

segundo o entendimento da melhor doutrina. Nos termos do artigo 239 do 

CPC, a citação é ato indispensável para a validade do processo, sendo 

que a sua ausência vicia de forma insanável toda a marcha do feito, 

sobretudo, porque sem ela não se pode afirmar que o réu teve ciência da 

pretensão do autor, não podendo exercer as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório. Frisa-se uma vez mais, a ausência de 

citação contamina o procedimento de irreparável nulidade, que impede a 

sentença de fazer coisa julgada, em qualquer época e, independente, de 

ação rescisória será lícito ao réu arguir a nulidade da decisão. Nesse 

sentido a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO DE SUPOSTO LITISCONSORTE NECESSÁRIO - VÍCIO GRAVE E 

INSANÁVEL - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. 1 - É cabível a ação anulatória de ato judicial para 

discussão acerca de inexistência de citação válida de alegado 

litisconsorte necessário (querela nullitatis insanabilis). 2 - Tratando-se de 

vício grave e insanável, não se verifica o aperfeiçoamento da relação 

processual, nem ocorre o trânsito em julgado da sentença. 3 - Recurso 

provido. (TJMG – Apelação n° 1.0461.96.005498-3/001 – Rel. Des. Jair 

Varão, julgado em 25 de fevereiro de 2016) “EMENTA: RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA 

(QUERELA NULLITATIS) - USUCAPIÃO -LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS - 

CITAÇÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA 

CONFIRMADA. - A querela nullitatis persiste em nosso ordenamento 

jurídico, como sendo a ação adequada para a declaração de nulidade de 

sentença proferida em processo cuja citação do réu foi nula ou viciada. - 

A falta de citação do proprietário registral do imóvel constitui vício 

insanável e impõe a anulação dos atos processuais. No entanto, 

comprovado que o proprietário registral do imóvel foi citado nos autos da 

ação de usucapião, não há que se falar em nulidade. - Recurso não 

provido. (TJMG – Apelação Cível n°, rel. Des. Amorim Siqueira, julgado em 

29 de março de 2016). Desta forma, não vejo ouro caminho a ser trilhado, 

a não ser a procedência da ação. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória 

de Nulidade ‘Querela Nullitatis Insanabilis’" promovida por IMOBILIÁRIA 

CONTINENTAL LTDA, em desfavor de MARILDA GOMES DA PAIXÃO, com 

qualificação nos autos, para decretar a nulidade da sentença exarada no 

processo n° 401/2008, Código n° 411.663, condenando a ré no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento), sobre o valor dado à ação, devendo ser corrigida, 

devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

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

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016679-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKO NAYT DE SOUZA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1016679-08.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A Réu: Mayko Nayt de Souza Silva Vistos, etc... BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor do MAYKO NAYT DE 

SOUZA SILVA, com qualificação nos autos, requereu a desistência da 

ação (fls.62 – ID 28956297), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte autora é pertinente, 

por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. É certo que se o processo terminar por desistência ou 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: “A parte que 

desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde 

pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. 

Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o 

deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra contida no art. 90, do 

Novo Código de Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese 

vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a condenação no 

pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em 

sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 

559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, desfavor de MAYKO 

NAYT DE SOUZA SILVA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro 

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

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

certif icado, arquive-se. Publique-se. Int ime-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-Mt., 09 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001459-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

10010459-67.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Josiele Lima da Silva Ré: Centrais Elétricas do Pará S/A Vistos, 

etc... JOSIELE LIMA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Morais' em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DO 

PARÁ S/A, aduzindo: “Que, residiu na cidade de Altamira/PA, no período 

compreendido de março a novembro de 2015, na qual teve sua unidade 

consumidora de energia elétrica, efetuando todos os pagamentos, vindo a 

residir neste Estado; que, passaram-se mais de 03 anos, fora 

surpreendida ao saber que seu nome estava lançado no cadastro de 

inadimplentes, por ordem da ré, referente a um débito no importe de R$ 

249,68 (duzentos e quarenta e nove reais, sessenta e oito centavos), 

referente ao contrato n° 020180900096013; que, ao pesquisar no ‘site’ da 

empresa, encontrou ou acordo realizado em localidade completamente 

diversa da que residiu como gerador do débito, sendo aquela a Travessa 

Uberaba n° 35, Bairro Tapana, CEP 66.825-020, em Belém-PA; que, nunca 

estivera na cidade de Belém-PA; que, desconhece totalmente a dívida; 

que, o ato levado a efeito pela empresa ré vem gerando transtornos 

intangíveis à sua pessoa, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 21.984,64 (vinte e um mil, 

novecentos e oitenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem 

como designada audiência de conciliação, a qual se realizou, não se 

obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, a 

autora possui vínculo com a ré, através do contrato n° 3008500516, 

instalação n° 16646466, a qual encontra-se atualmente desligada; que, em 

nenhum momento houve pedido de desligamento e que toda cobrança é 

direcionada ao titular da conta contrato; que, no presente caso, a conta 

contrato possuía um débito em aberto, referente ao mês de setembro de 

2018, no valor de R$ 249,68 (duzentos e quarenta e nove reais, sessenta 

e oito centavos); que, o débito é justo, bem como a inserção no cadastro 

de inadimplentes; que, no caso não há que se falar em indenização, por 

isso, a ação deve ser julgada improcedente, com a condenação da autora 

nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

houve manifestação da autora. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo a autora requerido o julgamento antecipado da lide; e, a 

empresa ré, produção de prova. Foi designada audiência de instrução e 

julgamento, a qual se realizou, não sendo ouvida testemunhas e, em 

debates orais, as partes ratificaram as teses anteriormente esposadas, 

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

Lima da Silva aforou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor da empresa 

Centrais Elétricas do Pará S/A, porque, segundo a inicial, tomou 

conhecimento que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, por 

ordem da empresa ré, referente ao débito no valor de R$ 249,68 

(duzentos e quarenta e nove reais, sessenta e oito centavos), com 

vencimento para o dia 18 de setembro de 2018, referente ao contrato n° 

3008500516, instalação n° 16646466, na cidade de Belém-PA, não sendo 

possível, pois, nunca residira nessa cidade, e, com a inserção de seu 

nome no cadastro de inadimplentes experimentos contratempo e 

dissabores. 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 a versão defensiva 

trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar 

que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser 

debitados à empresa ré, que não tomou as providência necessárias que o 

caso, naquele momento exigia. É sabido que as empresas e instituições 

financeiras podem levar o nome do devedor junto ao cadastro de 

inadimplentes, quando o devedor não honrar o compromisso na data 

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

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

constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, 

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

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

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

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

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

acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo 

imposto ao ofendido. No caso dos autos, a autora afirma que não manteve 

relacionamento comercial com a empresa ré, o qual poderia dar respaldo 

ao débito mencionado na peça de ingresso, mesmo porque, nunca residiu 

na cidade de Belém-PA; a empresa ré, por sua vez, assevera o contrário, 

todavia, nada centra aos autos no sentido de comprovar sua alegação, ou 

seja, não carreou aos autos o contrato de n° 3008500516, instalação n° 

16646466, exceto a tela de (fl.121 – Id 20791653), a qual não se presta ao 

fim colimado. Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de 

serviço e o descaso da concessionária de energia elétrica com o 

consumidor, devendo, por consequência, ser responsabilizada ao 

pagamento por danos morais à pessoa da autora. 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, mormente no caso dos autos, onde o nome da 

autora foi inserido no cadastro de inadimplentes. 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, 
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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 da 

autora, 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. 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 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$ 5.000,00 (cinco 

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 JOSIELE LIMA DA SILVA, em desfavor de 

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, com qualificação nos autos, para 

condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por dano moral, devendo incidir juros e correção 

monetária – INPC - a contar desta decisão; declara inexistente o débito no 

valor de R$ 249,68 (duzentos e quarenta e nove reais, sessenta e oito 

centavos), com vencimento para o dia 18 de setembro de 2018, referente 

ao contrato n° 0201809000096013, bem como no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.40/42 – 

ID 18226106). Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

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

Rondonópolis-Mt. 09 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010071-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCISCO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado da parte 

autora para IMPUGNAR a contestação, no prazo legal. NADA MAIS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000220-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Rondonópolis, 12 de junho de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1000220-96.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.709,05 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - MT19177/O OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000220-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL OAB - DF00513 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

requerida, acerca do RECXURSO DE APELAÇÃO ID 29011365.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004128-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BASILIO BARBOSA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado da parte 

REQUERIDA para manifestar sobe o despacho Id 24021786 e 

manifestação da parte autora Id 24431949, no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004024-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO VALE DO IVINHEMA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILSON ROBERTO MORAO CHERUBIM OAB - MS8251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004024-67.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO VALE DO IVINHEMA 

LTDA REQUERIDO: CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME Vistos etc. Com o pagamento da diligência necessária, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, 

consignando as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013588-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONQUEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUS 

MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES OAB - MS9983 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA PECAS AGRICOLAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013588-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONQUEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PNEUS MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME REQUERIDO: TERRA 

PECAS AGRICOLAS LTDA - EPP Vistos etc. Tendo em vista a certidão 

retro, intime-se a parte autora para recolhimento das custas processuais 

faltantes, no prazo de 15 (quinze) dias. Pagas as custas ou decorrido o 

prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

devolva-se a presente com as homenagens de estilo, anotações e baixas 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002070-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELIANE LIMA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002070-25.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 4.509,11; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: KELIANE LIMA ALVES . 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID nº 5063111, requerendo o que 

entender de direito. , 12 de junho de 2017. EDUARDO ROCHA PASSOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001388-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARTINS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001388-70.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAURICIO MARTINS NUNES REU: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

etc. Certifique-se o trânsito em julgado da Sentença e, em sendo positivo, 

determino, desde já, o levantamento da importância depositada na espécie, 

atentando-se à conta bancária informada no petitório retro. Após, em face 

do adimplemento da obrigação, nada mais sendo requerido, determino seu 

arquivamento, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002070-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELIANE LIMA ALVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002070-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELIANE LIMA ALVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007901-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILENE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 
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como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraída no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002070-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELIANE LIMA ALVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004056-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OSCAR CORDEIRO (AUTOR(A))

EUNICE GERALDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA OAB - MT13931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS GOMES DE LARA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004056-72.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EUNICE GERALDA FERREIRA, JOAQUIM OSCAR CORDEIRO 

REU: ELVIS GOMES DE LARA Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na 

exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 02 de JUNHO de 2020, às 08h30min, a qual será realizada na 

Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as 

partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência 

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003939-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

EVA CADIDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN (REU)

IRENE TERESINHA TOBIAS DAMIAN (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003939-81.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ARISTIDES JOSE DA SILVA, EVA CADIDE DA SILVA REU: 

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN, IRENE TERESINHA TOBIAS 

DAMIAN Vistos, etc. DEFIRO a AJG postulada na inicial, bem como a 

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO, o que faço com fulcro no art. 1048, inc. I, 

do CPC. Para melhor elucidação dos fatos, DESIGNO audiência de 

justificação prévia para o dia 06 de MAIO de 2020, às 16h30min, devendo 

o autor trazer testemunhas que entenda necessário, independentemente 

de intimação ou requerer de imediato suas intimações, desde que 

cumprindo o disposto no art. 455 do CPC[1]. Nos termos do artigo 562 do 

Código de Processo Civil, cite-se a parte ré para comparecer à audiência, 

em que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de advogado. O 

prazo para contestar é de 15 dias, e contar-se-á a partir da intimação do 

despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 564, CPC). Intimem-se 

todos. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 

455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. § 1º A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3º A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008650-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON NOVAIS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão de ID retro, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008272-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELE GUANDALINI (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID retro.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CLAUDIA DA SILVA (ESPÓLIO)

GUSTAVO CANDIDO BARROS (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004072-26.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE NASCIMENTO FILHO ESPÓLIO: NATALIA CLAUDIA 

DA SILVA INVENTARIANTE: GUSTAVO CANDIDO BARROS Vistos etc. 

Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 02 de JUNHO de 2020, às 09h, 

a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta 

Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 
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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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004032-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GOBBO NETO OAB - MT21839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004032-44.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SANDRA MARIA DE CAMARGO REQUERIDO: ALFA 

SEGURADORA S.A. Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos documentação atualizada, a fim de 

comprovar sua atual condição financeira noticiada na espécie, sob pena 

de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005700-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CANDIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se acerca do r. Despacho de ID 24022121, bem como dos 

peticionamentos de ID 24782222 e 25572939 e dos documentos que os 

acompanham.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008413-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSY KAREN SCARDELATO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (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))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009476-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A ZAIDEN - ME (REU)

LUIZ ALBERTO ZAIDEN (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002902-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002902-24.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Tendo em vista o decurso do prazo requerido no ID. 24202417, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001350-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001350-58.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LUCINEIDE NUNES DA SILVA Vistos etc. Proceda-se à baixa da restrição 

constante na espécie, como já determinado no ID. 21394114. No mais, 

intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca dos endereços informados nos autos. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003706-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS FABRI (AUTOR(A))

CIBELE TELLES DORNELLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA AZAMBUJA LTDA - ME (REU)

CARLOS ROBERTO MICHELINI (REU)

CASSIO JULIAN MASSIGNAN (REU)

EDUARDO TADEU PIRES (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003706-89.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CIBELE TELLES DORNELLES, RODRIGO MARTINS FABRI REU: 

TRANSPORTADORA AZAMBUJA LTDA - ME, CASSIO JULIAN 

MASSIGNAN, EDUARDO TADEU PIRES, CARLOS ROBERTO MICHELINI 

Vistos etc. Defiro o requerimento retro, e determino a citação da parte ré 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 22 de 294



artigo 257, do CPC. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007062-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BARBOSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REQUERIDO)

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da Dr. REINALDO OLIVEIRA SIVELLI OAB/SP 276.606 , para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro 

eletrônico do sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu 

nome como advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da 

RN376 CNJ, sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que 

tal ato deve ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007827-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

EDNA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Silmar (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007827-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDNA ALVES DE SOUZA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA REU: 

SILMAR Vistos etc. Tendo em vista a certidão retro, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do processo, sob pena de extinção (artigo 485, §1º, CPC). 

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002944-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

GILBERTO CLEMENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002944-73.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS, GILBERTO CLEMENTE Vistos etc. 

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignado as nossas homenagens 

(art. 1.010, §3º, do CPC[1]). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 3º Após 

as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao 

tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002325-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES SOUZA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA ALVES PADILHA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSSATTO (AUTOR(A))

NELZI DE FREITAS (AUTOR(A))

NEUZA MACHADO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA OAB - MT0010094A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATEFFIR - FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA FIDES REFORMATA 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002325-46.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSSATTO, MARIA DAS 

NEVES SOUZA, MARIA LUCIA ALVES PADILHA, NELZI DE FREITAS, 

NEUZA MACHADO BATISTA REU: FATEFFIR - FACULDADE DE TEOLOGIA 

E FILOSOFIA FIDES REFORMATA Vistos etc. Antes de analisar o pedido 

de citação editalícia da parte requerida, determino a prévia requisição de 

informações acerca do seu endereço junto ao RENAJUD e INFOJUD. Com 

as informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003478-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA DE OLIVEIRA BAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003478-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA ELISA DE OLIVEIRA BAZAN REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Custas 

recolhidas. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por ANA 

ELISA MONTEIRO DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas qualificadas. A tutela de 

urgência foi inserida no art. 300, do CPC e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em um 

juízo de cognição rarefeita, o suficiente ao que exige o momento 

processual, e, ainda, evocando a Teoria da Asserção[1] ou da 

Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com 

lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito Pátrio[2], entendo como 

presente a probabilidade do direito, posto que eventual suspensão estaria 

amparada em exação unilateral de diferença de consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora n.º 6/2085346-1, referente a período 

pretérito, conforme documentos de ID. 29750417 e ss. Com efeito, a 

conduta epigrafada da demandada tem sido motivo de reparo pela 

jurisprudência, que tem rechaçado o corte de serviço de tal estirpe, 

quando fundado em cobrança de diferença de consumo, relativa a 

fornecimento em período pretérito, apurada em aferição unilateral de 

medidor de consumo ineficiente/avariado. Corroborando o entendimento 

profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. 

DÉBITO PRETÉRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA 
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FATURA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA 

CONCEDIDA. 1) O corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de 

inadimplência, é autorizado para débito atual e desde que haja prévia 

notificação do consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de 

recuperação de consumo de energia, a concessionária não poderá 

fazê-lo, pois acaba tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, 

assim, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e o devido processo 

legal de apuração do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 

2) Agravo de Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder 

tutela provisória de urgência para determinar que a Companhia de 

Eletricidade do Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no 

fornecimento de energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). 

ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO 

CONSUMO - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE 

DO FORNECIMENTO. 1. A Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro 

de 2007, no julgamento do REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman 

Benjamin, entendeu que não sendo o caso de discussão a respeito da 

energia elétrica ordinariamente fornecida, estando o consumidor em 

situação de adimplência, impossível a suspensão do fornecimento de 

energia como forma de obrigar o consumidor ao pagamento, 

reconhecendo as condições técnicas unilaterais para apuração da fraude. 

2. In casu, verifica-se dos autos que houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica após constatação de fraude no medidor, ocasionando 

um prejuízo à concessionária no valor de R$ 5.949,44 (cinco mil 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 3. 

Impossível o corte do fornecimento de energia elétrica no caso sub 

examen, sendo necessário procedimento ordinário de cobrança para 

créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. Recurso especial 

provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. (REsp 

962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos). APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/01/2019). (Grifamos). Entrementes, verifico também a existência do 

perigo de dano, tendo em vista a essencialidade do serviço invocado na 

exordial[3], que, caso suspenso, poderá ocasionar excessivo gravame e 

prejuízo à parte autora, circunstâncias estas que, jungidas, recomendam o 

deferimento do pleito in limine litis formulado. Tenho, portanto, que tais 

requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência invocada na 

exordial. Isto posto, defiro a liminar pleiteada pela parte requerente para o 

fim de determinar que a demandada, no prazo de 24h, restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, caso já 

tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde que tais 

medidas tenham por fundamento os débitos de R$ 12.814,41 (doze mil, 

oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) e de R$ 12.959,10 

(doze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), ambos 

com vencimento em 28/02/2020, representados pelas faturas de IDs. 

29750435 – Pág. 1 e 2, bem como proceda com o necessário para 

exclusão das restrições creditícias impostas à parte autora ou se 

abstenha de fazê-las, desde que tais medidas também tenham por 

fundamento os débitos retromencionados, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da obrigação controvertida na 

liça. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 02 de JUNHO de 2020, às 09h30min, a qual será realizada na 

Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as 

partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência 

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] “O que importa é a afirmação do autor, e não a 

correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de 

mérito”, explica Luiz Guilherme Marinoni (1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 

182). [2] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE 

DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA 

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE 

ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA 

ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE 

DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do 

CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso 

pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação 

expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no 

caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada 

pela teoria da asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse 

processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, 

não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual 

não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no 

exame de tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. (grifei)

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004092-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENER ALOISIO CASARI SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004092-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DENER ALOISIO CASARI SANTOS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 30029446) e o 

instrumento de notificação (ID. 30029445) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 
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circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004094-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO JULIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004094-84.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELCIO JULIO DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o credor a inadimplência contratual 

da parte requerida, frisando que esta firmou pactos com garantia de 

alienação fiduciária de bem móvel, aos quais reclama a parte autora o 

pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial veio o 

demonstrativo do débito (ID. 30030395) e o instrumento de notificação (ID. 

30030394) para efeitos de constituição em mora da parte devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001407-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DACROCE & DACROCE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001407-37.2020.8.11.0003. 

AUTOR: DACROCE & DACROCE LTDA - ME REU: CIELO S.A. Vistos etc. 

Embora não haja impedimento legal para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 

da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos. 

No caso em comento, apesar de o autor trazer aos autos Declaração de 

Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), não há pressupostos 

legais para concessão da gratuidade, ou seja, inexiste a comprovação da 

alegada incapacidade, ao passo que esta não trouxe documentação 

idônea a comprovar sua situação de real penúria, donde depreendo não 

ser insuficientemente capaz de arcar com as despesas processuais. 

Ressalte-se que "As pessoas jurídicas necessitadas também podem ser 

beneficiárias de assistência judiciária, desde que demonstrada a 

impossibilidade de suportar os encargos do processo (....)" (AgRg nos 

EDcl no Ag 742.730/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007). (Grifamos). 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A 

CONDIÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A situação de 

recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa 

jurídica que postula a gratuidade da justiça. O benefício da assistência 

judiciária gratuita, em princípio, destina-se a pessoas físicas, conforme o 

art. 1º da Lei n. 1060/50. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

pode fazer jus à AJG em casos excepcionais e se comprovada de forma 

inequívoca que a sua situação financeira autoriza a concessão do 

benefício. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não 

induz automaticamente a concessão da justiça gratuita, mormente porque 

com a nomeação de administrador judicial, a empresa poderá levantar os 

recursos necessários à sua administração, inclusive para pagamento das 

custas processuais. (Ap 109805/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016). (Grifamos). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO 

PROCESSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 

1. Quando formulado o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita no curso do processo, é imprescindível que 

haja a comprovação da condição de beneficiário, o que não se deu in 

casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no 

AREsp 281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

(Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA DA PROCURAÇÃO 

OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA - APRESENTAÇÃO DE 

CONTRAMINUTA SUPRIMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

REJEITADA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INSURGÊNCIA 

CONTRA SEU INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ART. 5º INCISO LXXIV, DA CF/88 

- DECISÃO MANTIDA AGRAVO IMPROVIDO. O objetivo primordial da 

juntada ao agravo da cópia da procuração outorgada ao advogado da 

agravada é justamente viabilizar-lhe o direito de resposta ao recurso, em 

atenção ao princípio constitucional do contraditório. Não existe 
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impedimento legal à concessão dos benefícios da assistência judiciária às 

pessoas jurídicas. No entanto, a mera declaração do estado de pobreza 

feita pela interessada não possui presunção de veracidade. Segundo 

precedentes jurisprudenciais do STJ, na interpretação do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, há necessidade de demonstração cabal da 

insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos 

benefícios da assistência judiciária. (Agravo de Instrumento n. 

1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) Sebastião Pereira de Souza - Câmaras 

Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 13/09/2006). 

(Grifamos). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pelo autor, que deve recolher as custas processuais iniciais em cinco (15) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, nos termos do 

art. 101, § 2º, do CPC/2015. Intime-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005795-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005795-22.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: NELSON JOSE 

VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, GERALDO VIGOLO, 

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA 

Vistos etc. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que 

BANCO DO BRASIL S/A é exequente e NELSON JOSÉ VIGOLO, EDILENE 

PEREIRA MORAIS VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGENSKI 

VIGOLO e BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA são executados, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 24403136 das partes 

noticiaram a autocomposição, requerendo sua homologação e o 

sobrestamento do feito. É o sucinto relato. Fundamento e DECIDO. Assim 

sendo, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos o acordo 

celebrado entre as partes no ID. 24403136, através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque, SUSPENDENDO o andamento 

processual na forma pugnada pelos litigantes e com espeque no artigo 

922, do CPC. Decorrido o interregno avençado sem manifestação das 

partes, intime-se o credor para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que 

sua inércia será interpretada como confirmação do adimplemento do 

avençado e redundará na extinção e arquivamento do processo, com tal 

fundamento. Custas processuais e honorários advocatícios na forma do 

acordo em comento. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007534-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007534-93.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES REU: OI MÓVEL S/A 

Vistos etc. MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES, ajuizou a presente 

ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência, em face de OI MÓVEL S/A, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado devido a suposta 

dívida no valor de R$ 21,67, no entanto assevera que não possui qualquer 

vínculo e/ou contrato com a requerida. Requer o deferimento liminar para a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, pugnando ao 

final, pela procedência da ação, confirmando-se a liminar em definitivo, 

reconhecendo a inexistência do débito cobrado pela ré, bem como, a 

condenação da requerida no pagamento de danos morais, sem prejuízo da 

responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. Com a inicial 

vieram documentos. No despacho inicial foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela e determinada a citação da requerida (id, 10502124). 

Realizada audiência de conciliação (id. 12403004), a qual restou 

infrutífera. A requerida contestou (id. 12425696), defendendo a 

regularidade na assinatura de TV, a inexistência de dano moral e, ao final, 

pugna pela improcedência dos pleitos insertos na exordial. O autor 

apresentou impugnação (id. 13171954). Instadas as partes a 

manifestarem interesse na produção de novas (id. 16323054), os litigantes 

registraram desinteresse na produção de novas provas (ids. 18332285 e 

18391610). É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Não 

havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise 

do mérito. Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou 

êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento 

da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que 

restou demonstrada na liça a solicitação/utilização da OI TV e o seu 

cancelamento (ids. 12425696, 12425699, 12425703, 12425709 e 

13171954, fatos incontroversos nos autos, restando ainda comprovado 

na liça que o valor objeto da negativação, decorre de saldo residual do 

contrato referenciado, elementos que oferecem substrato válido a 

negativação debatida na espécie. Destarte, o débito combatido na liça é 

legítimo, uma vez que decorre de saldo remanescente de fatura da OI TV, 

após o cancelamento do serviço utilizado pela parte autora. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte julgado, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. ENCERRAMENTO A PEDIDO 

DO CONSUMIDOR. SALDO REMANESCENTE APURADO. VALOR INSERIDO 

NO SERASA. PROVA DO PAGAMENTO DE OUTRA FATURA. COBRANÇA 

E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. Se de um lado a 

autora não provou que a dívida cobrada pela ré e que gerou o lançamento 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi paga, e de outro lado 

restou cabalmente demonstrado que tal dívida correspondia a saldo 

remanescente de contrato cancelamento a pedido da parte, obviamente 

que a presente ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com 

indenização por danos morais não pode ser procedente. A prova 

documental é bastante para demonstrar que a cobrança e a negativação 

do nome da autora se deram de forma legítima e que o valor que ela pagou 

dizia respeito à outro contrato, por isso que não houve ilícito por parte da 

ré. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida. 

(TJ-MG - AC: 10024112228499002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 21/11/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 03/12/2013) .” (grifamos) Portanto, improcede a pretensão 

para se declarar a inexistência do débito. Outrossim, se é regular a dívida 

(vencida e não paga) inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o 

credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser 

condenado ao pagamento da indenização, senão vejamos: “DANO MORAL 

- INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DEVER DE 

INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

VEROSSIMILHANÇA. 1. Comprovado que o banco agiu no exercício 

regular de seu direito, ao incluir o nome do cliente no serviço de proteção 

ao crédito, não há como condená-lo ao pagamento de indenização por 

dano moral. 2. Ausente o requisito de verossimilhança da alegação, não 

se defere o pedido de inversão do ônus da prova.” (TJ-MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 22/01/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL).” (grifo nosso) “CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NO SPC - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A 
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responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é de natureza 

objetiva, ou seja, prescinde da configuração da culpa, bastando ao lesado 

comprovar a conduta irregular, o dano experimentado e o nexo de 

causalidade entre ambos. O ofensor, por seu turno, somente se exime do 

dever de indenizar se comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa 

exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos 

autos da regularidade da dívida, não há falar em dano moral em 

decorrência da inscrição negativa em cadastro restritivo de crédito.” 

(TJ-SC - AC: 828289 SC 2010.082828-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, 

Data de Julgamento: 29/03/2011, Terceira Câmara de Direito Público). 

(destaque nosso). 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, tornando sem efeito a decisão de id. 10502124. 

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (id. 10502124). 

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003017-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVALINA PIRES 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))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003017-11.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: DALVALINA PIRES DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. DALVALINA PIRES DA SILVA, manejou a presente ação 

de cobrança de indenização do seguro obrigatório - DPVAT em face de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos 

qualificados, alegando que sofreu fratura exposta de perna direita com 

lesão de tendão da patela, com sequelas permanentes, no dia 20/02/2018, 

em virtude de acidente de trânsito e que, por isso, teria direito ao 

recebimento de indenização do seguro obrigatório no montante de R$ 

9.450,00, sem prejuízo das verbas de sucumbência, relativos às suas 

sequelas permanentes. Com a inicial vieram documentos. Contestação 

apresentada no id 3814511, alegando preliminarmente, a inépcia da inicial 

por falta de pedido administrativo anterior e de laudo do IML e, no mérito, a 

ausência de prova pericial, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda, acostando documentos. Impugnação apresentada no id. 

13822527. O feito foi saneado no id. 22378513, oportunidade em que foi 

rejeitada as preliminares alegadas pela requerida e deferida a realização 

da prova pericial, cujo laudo foi juntado no id. 27773135. As partes 

manifestaram sobre o laudo pericial (ids. 27790206 e 28975502). É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Tendo em vista que não há questões 

preambulares a serem apreciadas e não havendo nenhuma irregularidade 

ou vício a ser sanado, passo à análise do mérito. Compulsando os autos 

vislumbro que o acidente de trânsito ocorrido em 20/02/2018 (id. 

12894746), que resultou em incapacidade parcial e permanente 

decorrente de lesão do tendão patelar direito da autora, restou 

evidenciado nos autos pelos documentos de acostados e pelo laudo 

pericial de id. 27773135. Ademais, devemos observar a Lei nº 6.194/74, 

que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, em seu art. 3º, que estabelece os 

danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, senão vejamos: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). I - R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos) § 1o 

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar 

de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). Neste contexto, calha registrar que em situações como a analisada 

nos autos a jurisprudência tem assim se manifestado: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO 

SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil).” (grifo nosso) “COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO SOB A 

ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil).” (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. TABELA. LEI 

11.945/2009. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. - Quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, em primeiro plano deve-se proceder ao 

enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto 

no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.º 6.194/74. - Em seguida, deve-se fazer 

a redução proporcional da indenização, "que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% 

(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco 

por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual 

de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais" (artigo 3º, § 
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1º, inciso II, in fine). - Pelo que se entende do comando de tal disposição, 

as reduções proporcionais decorrem da incompletude da repercussão 

apurada. - Como o legislador indica quatro níveis de classificação (intensa, 

média, leve e sequelas residuais), faz-se necessária a apuração do grau 

de repercussão do dano corporal segmentar. (TJMG - Processo: AC 

10105130103630001 MG Relator(a): Luiz Carlos Gomes da Mata 

Julgamento: 31/07/2014 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação: 08/08/2014).” (grifo nosso). Destarte, tendo o acidente 

em questão acarretado lesão do tendão patelar direito na requerente, o 

montante a ser indenizado in casu é o referente a 25% (grau de debilidade 

do membro inferior apurada em perícia – id. 27773135) de 70% (perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores), do 

valor máximo de R$ 13.500,00 indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, 

R$2.362,50. Por fim, no que concerne ao termo inicial da correção 

monetária e dos juros em ações desta estirpe, confira-se o aresto abaixo: 

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). RECURSO ESPECIAL. 

NULIDADE DO ACÓRDÃO. CPC, ART. 535. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE 

CAUSADO POR TRATOR. COBERTURA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

SÚMULA N. 43/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Quando resolvidas todas as 

questões devolvidas ao órgão jurisdicional, o julgamento em sentido 

diverso do pretendido pela parte não induz nulidade. II. Os sinistros que 

envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres 

estão cobertos pelo DPVAT. III. Não labora ex officio, ultra petita ou em 

infringência ao princípio da ne reformatio in pejus o acórdão que, nas 

instâncias ordinárias, disciplina a incidência dos juros moratórios e da 

correção monetária, independentemente de pedido específico das partes. 

IV. "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo" - Súmula n. 43/STJ. V. No caso de ilícito contratual, 

situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. VI. 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente 

provido. (STJ. REsp nº 665282, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 20/11/2008, QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 15/12/2008).” (destacamos) Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

o fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de 

R$2.362,50, corrigida monetariamente, desde a data do sinistro enfocado, 

e acrescida de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, 

nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil. Em face da 

sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), cuja exigibilidade de tal verba em relação à autora, 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, eis que beneficiária da AJG (id. 

13062903). Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002756-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002756-12.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: GERALDO VIGOLO, 

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, NELSON JOSE VIGOLO, EDILENE 

PEREIRA MORAIS VIGOLO, GUILHERME VIGOLO Vistos etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que BANCO DO BRASIL S/A é 

exequente e NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI 

KONAGENSKI VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO e GUILHERME 

VIGOLO são executados, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial. O feito teve seu trâmite normal, sendo que 

no ID. 24400662 as partes noticiaram a autocomposição, requerendo sua 

homologação e o sobrestamento do feito. É o sucinto relato. Fundamento e 

DECIDO. Assim sendo, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

jurídicos o acordo celebrado entre as partes no ID. 24400662, através do 

qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque, 

SUSPENDENDO o andamento processual na forma pugnada pelos 

litigantes e com espeque no artigo 922, do CPC. Decorrido o interregno 

avençado sem manifestação das partes, intime-se o credor para 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consignando-se que sua inércia será interpretada como 

confirmação do adimplemento do avençado e redundará na extinção e 

arquivamento do processo, com tal fundamento. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma do acordo em comento. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000686-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA ROSA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000686-56.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDIRA ROSA DA CONCEICAO SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS ajuizada por VALDIRA ROSA DA CONCEIÇÃO SILVA em 

face de BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados. Alega a autora, em 

síntese, que, no dia 28/08/2017, permaneceu por mais de 3h (três horas) 

em uma fila nas dependências do banco réu, o que lhe causou grande 

desconforto. Diante de tal fato, pugna pela procedência do pedido inicial, 

com a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos 

morais, em valor não inferior a R$ 20.000,00. Instruiu a exordial com os 

documentos. Audiência de Conciliação infrutífera (id. 12588456). O 

requerido ofertou contestação (id. 12764062). Impugnação à contestação 

encartada no id, 13079687. Instados a se manifestarem acerca da 

produção de provas (id. 16322675), a parte autora demostrou 

desinteresse, bem como, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 

18381074) e a parte ré quedou-se inerte. Vieram-me conclusos os autos. 

É o relatório. Fundamento e DECIDO. Insta analisar que, no caso em 

apreço, há incidência do Código de Defesa do Consumidor, mormente por 

se tratar de prestação de serviço bancário. Cabe salientar 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. A parte 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 a parte autora, de 

fato, permaneceu na fila de atendimento bancário por tempo superior ao 

estabelecido na Lei Municipal de n.º 7.612/2013[1]. Ocorre que tal 

situação, por si só, desacompanhada de quaisquer outros elementos, não 

se mostra suficiente para ensejar o direito à indenização. Apesar do 

tempo de espera, que, muito embora possa ter causado aborrecimento a 

parte requerente, não se aventa dos autos qualquer prova inconcussa de 

que tal situação teve o condão de romper o seu equilíbrio psicológico, a 

ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação, de modo 

a justificar a reparação por danos morais. Não se trata aqui, ressalte-se, 

de situação de dano in re ipsa, presumido, que independe de 

demonstração de abalo psíquico, mas, sim de dano que imprescinde da 

demonstração da situação fática que o gerou, o que não se verificou. O 

entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, assim como da Turma 
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Recursal, segue na mesma toada, ou seja, a simples espera, 

desassociada a constrangimentos efetivamente demonstrados, não tem o 

condão de justificar o pleito indenizatório. Veja-se: RECURSO INOMINADO 

- DEMORA EM FILA DE BANCO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

ABORRECIMENTO QUE NÃO ATINGIU A ESFERA DOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1. O tempo de espera em fila de banco por tempo 

acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não 

enseja, por si só, a responsabilização da instituição bancária por danos 

morais. 2. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re 

ipsa e, portanto, exige comprovação dos danos morais.3. Recurso 

conhecido e provido. (N.U 8010005-47.2014.8.11.0106, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). (Grifamos). AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – DEMORA NA FILA DE BANCO – TEMPO DE ESPERA SUPERIOR 

AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIGNIDADE 

DO CLIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, 

ABSTRAÇÃO DA DEMORA, CAPAZ DE CAUSAR OFENSA À DIGNIDADE 

DO AUTOR – MERO ABORRIMENTO COTIDIANO – REDISCUSSÃO DOS 

FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Só a 

espera demasiada é impotente para gerar dano moral àquele cliente que 

permanece marchando lento nalguma fila bancária, de modo que, para que 

o pleito indenizatório tenha sustentação jurídica aceitável, é necessário 

que também ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma 

circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da 

espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si. 2. Se a 

decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e 

as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve 

ser desprovido. (N.U 1000705-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, 

Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019). (Grifamos). 

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- ESPERA EM FILA DE BANCO PARA ATENDIMENTO SUPERIOR AO 

PRAZO DETERMINADO EM LEI MUNICIPAL - MERO DISSABOR - RECURSO 

DESPROVIDO. O fato de o prazo para atendimento nos estabelecimentos 

bancários ter sido superior ao tempo fixado em Lei Municipal, por si só, 

não gera o direito à indenização por dano moral. (N.U 

0036432-24.2014.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

26/10/2018). (Grifamos). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO – 60 MINUTOS - ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA 

AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANO MORAL - NÃO 

CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – 

DESNECESSIDADE - HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples demora no atendimento, por si só, 

não é capaz de ensejar automaticamente indenização por dano moral, 

sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação 

ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo 

diretamente sua personalidade. É desnecessário o chamado 

prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de 

forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência 

das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. Em razão 

do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da 

importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes 

do art. 85, §11, do CPC. (N.U 0018110-36.2015.8.11.0003, , CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018). 

(Grifamos). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – FILA DE BANCO - TEMPO DE ESPERA – MERA 

INVOCAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO DESPROVIDO. “(...) Conforme entendimento jurisprudencial 

desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é 

capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso 

dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse 

abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou 

humilhação (...)” (AgInt no AREsp 931.538/MS, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 

28/09/2017). Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o 

caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo 

geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 

ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a 

fase de conhecimento.” (N.U 0004772-41.2016.8.11.0041, NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). (Grifamos). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEI DA FILA - 30 (TRINTA) 

MINUTOS DE ESPERA - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - LESÃO 

CONCRETA - DIREITOS DE PERSONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A 

extrapolação do tempo fixado para atendimento, por si só, é insuficiente 

para gerar o direito à indenização. O dano moral passível de indenização 

somente se configura quando há ofensa a direitos de personalidade. A 

denominada “culpa contra a legalidade”, decorrente de fatos que 

caracterizam violação a direitos do consumidor ou do usuário de serviços, 

pressupõe lesão concreta (TJMT. Apel.Cív. nº 76650/2011, DES. MARCOS 

MACHADO, 1ª Câm.Cív., Julg. 10/01/2012, Publ. 27/01/2012). 

(Destacamos). De outros Tribunais, veja-se os julgados infra: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO 

DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ 

INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL 

AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS 

ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO - 

PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. - A só invocação de 

legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera 

em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois 

dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 

(...) (STJ. REsp 1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, Julg. 07/05/2013, DJe 10/05/2013). (grifo nosso). APELAÇÃO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA ESPERA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR. 

Apel.Cív. nº 1125763-1. Rel.: Ângela Khury, 10ª Câm.Cív., Julg. 

13/03/2014). (grifo nosso). INDENIZAÇÃO. Reparação por dano moral. 

Espera em fila do banco por período maior que o permitido por lei. Mero 

dissabor que não gera indenização por danos morais. Ausência de ofensa 

direta à honra do autor. Recurso desprovido (TJSP. Apelação Cível nº 

9001248-96.2011.8.26.0506, Rel.: Teixeira Leite, 4ª Câmara de Direito 

Privado, Julg. 27/03/2014). (destaque nosso). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM 

FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de 

legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de 

banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 

2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no 

atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a 

reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou 

comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor 

ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. Incidência do 

óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). (grifamos). Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade de justiça (id. 11645997). 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. 1º Ficam as 

agências bancárias, as empresas que operam sob licença da Caixa 

Econômica Federal para realização de apostas e prestação de serviços 

bancários, denominadas de "Casas Lotéricas", as agências da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS, bem como as empresas 

que tenham por atividade principal o recebimento, em regime de 

terceirização, das contas de consumo de energia elétrica, água e esgoto, 

TV por assinatura, telefone e demais boletos em regime de compensação 
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bancária, instaladas neste Município, obrigadas a prestar atendimento ao 

usuário em tempo razoável. (Redação dada pela Lei nº 8841/2016). 

Parágrafo único. As agências bancárias ficam inclusive, obrigadas a 

observar as exigências desta Lei quanto aos usuários do serviço de 

autoatendimento, quando utilizado durante o expediente. Art. 2º Para 

efeitos desta Lei, entende-se como tempo razoável de atendimento: I - até 

25 (vinte e cinco) minutos de espera em dias normais; II - até 40 (quarenta) 

minutos de espera em véspera ou após feriados prolongados.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016791-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT3273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA VENANCIO DA SILVA (REU)

JUSCILENE PEREIRA DE QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016791-74.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE PEREIRA DA SILVA NETO REU: JUSCILENE PEREIRA DE 

QUEIROZ, EDINEIA VENANCIO DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança de aluguéis, acessórios e dívida, proposta por JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA NETO, em face de JUSCILENE PEREIRA DE QUEIROZ e EDNÉIA 

VENÂNCIO DA SILVA,, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na inicial. No despacho inicial foi designada audiência 

de conciliação, sendo a expedição do mandado condicionado ao efetivo 

recolhimento das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do 

CPC), sob pena de cancelamento da distribuição (id. 27618284). A parte 

autora veio aos autos no id. 27783105, requerer o cancelamento da 

distribuição da referida ação, bem como as correspondentes baixas. É o 

sucinto relato. Fundamento e decido. A jurisprudência tem se manifestado 

no sentido de admitir o cabimento da extinção do feito sem resolução do 

mérito, nestes casos, conforme podemos verificar nos arestos abaixo: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DO 

DEVEDOR. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Consoante 

entendimento desta Corte Especial, quem opõe embargos do devedor deve 

providenciar o pagamento das custas em 30 dias. Decorrido esse prazo, o 

juiz deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal. Precedentes. II - Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não cabem 

embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no 

mesmo sentido do acórdão embargado.". III - Agravo interno desprovido. 

(STJ. AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1014847/PA, Rel. Min. GILSON DIPP, 

CORTE ESPECIAL, Julg. 16/09/2013, DJe 25/09/2013).” (negritamos) 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS - OCORRÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO MANTIDA. Consoante orientação 

adotada pelo STJ, mostra-se desnecessária a prévia intimação pessoal da 

parte acerca do iminente cancelamento da distribuição, por falta de 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, indeferidos os benefícios da 

justiça gratuita, por decisão transitada em julgada, impõe-se a parte autora 

efetuar o recolhimento das custas iniciais, diligência para a qual foi 

devidamente intimada pelo DJE. Descumprindo a parte com a obrigação de 

recolhimento das custas iniciais, cabível a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 257, do CPC, o que ocorreu nesta 

seara. (TJMG. Apel.Cív. n. 10351120036949001, Rel.: Luciano Pinto, Julg. 

17/10/2013, 17ª Câm.Cív., Publ. 24/10/2013).”(grifamos) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 

257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 

AUTORA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 

267, § 1º, do CPC, é necessária a intimação pessoal da parte quando a 

extinção do processo decorre do fato de ficar ele parado durante mais de 

um ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa 

por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe 

competir. 2. Diversa é a hipótese em que o autor deixa de promover o 

recolhimento das custas no prazo de trinta dias. Nesse caso, pode o 

magistrado determinar o cancelamento da distribuição do processo, com 

fundamento no art. 257 do Código de Processo Civil, independentemente 

de intimação pessoal da parte autora. 3. Não compete ao STJ analisar 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de 

prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal. 4. 

Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no REsp 

1161395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014)”. (destacamos) Diante do 

entendimento profligado nos julgados acima que se amoldam perfeitamente 

ao caso sub judice, não subsiste outra providência a ser adotada no 

presente feito que não a sua extinção sem resolução de mérito, vez que 

não procedeu ao recolhimento dos emolumentos judiciários. Ademais, 

tramitando o feito na Justiça Estadual originariamente ou por meio de 

redistribuição, é imperioso o pagamento das custas, sendo que tal 

ausência implica a extinção da ação, com fulcro no art. 290 do CPC, 

independentemente de intimação pessoal. Para mais, o não recolhimento 

das custas iniciais, somente se justificaria caso caracterizado nos autos 

as hipóteses previstas no art. 3 da Lei nº 7.603/2001[1], situações essas 

que não vislumbro no feito. Ante ao exposto, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC e, 

em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código, consequentemente, 

cancele-se a audiência designada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são 

isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I – a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda; II – o réu pobre, nos processos criminais; III – 

qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de 

risco (ECA); IV – O Ministério Público, nos atos de ofício. § 1º 

Presumir-se-á pobre o réu preso que não tiver defensor constituído. § 2º 

Nos demais casos, exigir-se-á, sempre, expressa declaração ou atestado 

quanto ao estado de miserabilidade.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003563-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FRAGA DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOSE JULIO DOMINGUES ARCOVERDE ANGELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BORGES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1003563-95.2020.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 09 de junho de 2020 às 15h30, para oitiva da 

testemunha Danilo Fraga da Silva. Intime a testemunha, observando o 

endereço no Id. 29777584. Informe ao Juízo deprecante a data da 

audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003620-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AL DO PRADO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ALYSON LEMES DO PRADO (EXECUTADO)

ADEON LEMES DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº. 1003620-16.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003682-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CORREA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003682-56.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003731-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIS SANTOS DA CRUZ 00151976384 (REU)

WASHINGTON LUIS SANTOS DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003731-97.2020.8.11.0003 Vistos etc. MÁRCIO 

CANDIDO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO MONITÓRIA em face de WL PROJETOS E SEGURANÇA DO 

TRABALHO ME , também qualificada no processo, visando receber débito 

resultante de títulos sem força executiva. Juntou os títulos e requer a 

citação da requerida para pagamento ou oferecimento de embargos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O pedido preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel 

CPC. Os documentos trazidos aos autos são títulos que não possui força 

executiva, emitidos pelo réu. O débito restou inequivocamente 

demonstrado. Os títulos não possuem as características de um título de 

crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso 

de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do 

NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte 

possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo. 

Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor interesse 

de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo de título. 

Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado monitório 

cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da 

causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, 

querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, independentemente de 

prévia segurança do Juízo, para discussão da dívida. O réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 

701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor 

pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando o demonstrativo de débito 

atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, do art. 702, do CPC. 

Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para responde-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias . Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. P.I. 

Rondonópolis – MT, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000152-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REINEHR (REU)

OSEAS DIAS DE MOURA (REU)

HONORIO GOMES DA SILVA FILHO (REU)

JANETE MOURA GOMES DA SILVA (REU)

OZIEL JARDIM DE MOURA (REU)

IDE ALVES DE MOURA (REU)

ANGELA JARDIM BOTELHO (REU)

DEUSINA BELA DE MOURA (REU)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REU)

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA (REU)

MARIA ALVES LIMA DA SILVA (REU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (REU)

EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REU)

dariluci gomes da silva (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

1000152-83.2016.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência e gravação 

em áudio e vídeo. RONDONÓPOLIS, 09 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014344-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

1014344-16.2019.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência. 

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008706-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT5658-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

1008706-70.2017.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência. 

RONDONÓPOLIS, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008706-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT5658-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

1008706-70.2017.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência. 

RONDONÓPOLIS, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000083-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS DOURADO (AUTOR(A))

CRISTINA DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINA NOVAIS DA ROCHA (REU)

ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JERUZA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WALTER MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SIRLENY GOMES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SONIA DE ALMEIDA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

AILTON PINTO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUCELINO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

1000083-17.2017.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência. 

RONDONÓPOLIS, 9 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003742-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CORREA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003742-29.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 29876713), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que a autora foi desligada da empresa em 

que trabalhava em 12.09.2017. Dessa forma, determino que a demandante 

traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003797-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CORREA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003797-77.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 29876713), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que a autora foi desligada da empresa em 

que trabalhava em 12.09.2017. Dessa forma, determino que a demandante 

traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005882-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE PAULA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

1005882-75.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O princípio da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 32 de 294



cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de julho de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007651-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007100-70.2018.8.11.0003

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:

MARCOS ANTONIO DA COSTA (REU)

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA (REU)

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (REU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003100-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VICENTE DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

DAIR PEREIRA DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ VICENTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003100-27.2018.8.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista a 

decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça (Id. 27657198), o qual 

concedeu o efeito suspensivo do presente feito, aguarda-se a deliberação 

de mérito. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000137-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL & FERREIRA LTDA - ME (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

B. FERREIRA DA SILVA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

1000137-80.2017.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência 

RONDONÓPOLIS, 9 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001359-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA ZANCAM ANDROCHESKI (AUTOR(A))

F. Z. A. (AUTOR(A))

ANGELA AMELIA ZANCAM ANDROCHESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 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 DE INTIMAÇÃO DAS 

TESTEMUNHAS ARROLADAS PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003428-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003428-83.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 
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comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 29737455), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que a autora foi desligada da empresa em 

que trabalhava em 12.06.2017. Dessa forma, determino que a demandante 

traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003476-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSICLEIA ALVES DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003476-42.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, cópia da CTPS e/ou comprovante de 

rendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003495-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003495-48.2020.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003565-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE FRANCISCO MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003565-65.2020.8.11.0003. Vistos etc. DEUSDETE 

FRANCISCO MANGABEIRA, devidamente qualificado nos autos ingressou 

com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR contra 

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

devidamente qualificada nos autos, objetivando o restabelecimento de sua 

energia elétrica, conforme narrado na inicial. DECIDO. A autora pretende 

obter liminar para que a requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica de sua unidade consumidora, vez que as faturas com vencimento 

em 28.02.2020 foram emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, 

para cobrança de "recuperação de consumo" no importe de R$ 1.074,60 

(um mil e setenta e quatro reais e sessenta centavos) e R$ 11.963,24 

(onze mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos). 

Pois bem. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela antecedente de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da 

existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um 

significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O 

requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste 

na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional 

pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado. Exsurge do 

documento emitido pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, 

deu-se de forma unilateral, restando identificada como cobrança de 

“recuperação de consumo” conforme se vê nas faturas constantes no Id. 

29777419 – página 01/02 sendo, portanto, discutível o valor do 

parcelamento nas faturas de energia objeto da lide. O usuário dos 

serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela 

fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)”. Ex positis, concedo, parcialmente, a tutela 

antecipada de urgência, para determinar que a ré proceda o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/1048841-9, no prazo de 02 (duas) horas. Para o caso 
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de descumprimento, fixo multa por hora, no montante equivalente a R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais). O mandado deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Assim, cumprida a liminar acima deferida, cite a parte requerida para 

oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 306 do CPC. Após, a autora 

deverá promover o cumprimento do artigo 308 do CPC. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003397-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA BRITTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003397-63.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para obter a suspensão 

do desconto de valores em seu benefício previdenciário, sob a alegação 

de que nunca entabulou qualquer contrato junto ao banco requerido. O 

artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

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

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou 

qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, 

embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não 

foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado. Destarte, 

ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano 

justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em 

seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente 

a sua verba alimentar. Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na 

qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, 

deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu 

benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer 

prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado 

totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela 

via judicial cabível, com todos os consectários legais. As decisões 

emanadas dos Tribunais pátrios coadunam com o acima exposto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

DÉBITO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. A afirmação da 

autora de que foi vítima de empréstimo fraudulento, ao menos em princípio, 

dá suporte à pretensão de ver deferido o pedido de antecipação de tutela 

para que cessem os descontos, pois presente o perigo de dano 

irreparável e de difícil reparação. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70059806745, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 

em 14/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059806745 RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Data de Julgamento: 14/05/2014, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2014)” (grifei) “Ação 

declaratória de inexistência de débito Antecipação de tutela buscando a 

suspensão dos descontos na aposentadoria decorrente de contrato 

fraudulento Verossimilhança das alegações Impossibilidade de produção 

de prova negativa Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21726677020148260000 

SP 2172667-70.2014.8.26.0000, Relator: Eduardo Sá Pinto Sandeville, Data 

de Julgamento: 04/11/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/11/2014)” Ex positis, concedo a tutela provisória de 

urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a 

cobrança das parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ 78,80 

(setenta e oito reais e oitenta centavos), até o julgamento final da presente 

demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Suspendo os efeitos da autorização para 

desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome 

conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da 

parcela do empréstimo no benefício da autora. No que tange à audiência 

de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar 

pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer 

tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003639-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE FREITAS PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003639-22.2020.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003308-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI SOUZA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLÉIA DOS ANJOS DOURADO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 DIAS, INFORMAR O ENDEREÇO DAS ENTIDADES MENCIONADAS NO 
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DESPACHO ID. 29819622, PARA O ENCAMINHAMENTO DOS OFÍCIOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008120-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BOSCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WG-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008120-62.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDEIR BOSCO DA SILVA RÉU: WG-COMERCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 21 de outubro de 2019, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009673-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA LEIRAS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (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: 1005054-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HILDETE GALVAO PIRES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010877-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DOURADO (AUTOR(A))

J & F ASSESSORIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ANTONIO DOURADO OAB - 353.597.141-15 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO MARTINELI REIS OAB - SP205780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE CASTRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ANDREZANI OAB - SP81071 (ADVOGADO(A))

BRUNO COQUILLARD GUERRIERI REZENDE OAB - SP377037 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010877-29.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): J & F ASSESSORIA LTDA, GILSON ALVES DOURADO 

REPRESENTANTE: JUSCELINO ANTONIO DOURADO RÉU: MARIA 

AUXILIADORA DE CASTRO Vistos e examinados. Tendo em vista que os 

autos foram encaminhados a este juízo após declinação de competência, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca das questões que 

entenderem pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000610-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000610-32.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Por serem tempestivos, RECEBO os embargos de declaração da autora; e 

os julgo PROCEDENTES, na medida em que, de fato, o documento juntado 

pela requerida em Id. 13170207 demonstra que houve a suspensão do 

fornecimento de energia em 02/01/2018 e o religamento em 05/01/2018. 

Deste modo, já tendo sido considerado inexistente o débito que motivou a 

suspensão supra mencionada, deve ser acrescida na sentença embarga 

a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais à 

autora, que arbitro em R$5.000,00, haja vista a consideração dos critérios 

de observação obrigatória para o arbitramento da indenização, bem como 

o período de duração da suspensão. O valor deverá ser atualizado com 

juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006184-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADERALDO SOARES (AUTOR(A))

ADALGIZA BISPO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MEDEIROS DE SOUZA (REU)

HANSE PAULA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILVANEIDE BRAZ DA SILVA (CONFINANTES)

DENIVALDO JÚLIO DA SILVA (CONFINANTES)

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MANOEL LUIZ DE ARAUJO (CONFINANTES)

JOSCELINA ANGELICA PEREIRA (CONFINANTES)

GISLAINE FLORINDO (CONFINANTES)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ERMÍNIO ALCANTARA DOS SANTOS (CONFINANTES)

 

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

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008886-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VR VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008886-86.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: VR VEICULOS LTDA Vistos e 

examinados. Primeiramente, intime-se a parte requerida para que proceda 

à juntada de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência 

financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

assistência judiciária gratuita. Outrossim, tendo em vista a necessidade de 

busca pela solução consensual do conflito, preconizada nos art. 3º e 6º e 

139, V, do Código de Processo Civil, bem como por se tratar de direito 

disponível, designo audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020 

às 08:30 horas. Após, conclusos para homologação de acordo ou 

prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004319-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KHETLEN DAIANE MARTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004319-12.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): KHETLEN DAIANE MARTIN REU: OI MÓVEL S/A Vistos e 

examinados. Tendo em vista a necessidade de busca pela solução 

consensual do conflito, preconizada nos art. 3º e 6º e 139, V, do Código 

de Processo Civil, bem como por se tratar de direito disponível, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020 às 09:00 horas. 

Após, conclusos para homologação de acordo ou prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009899-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - 649.935.901-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010207-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA NATALIA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010201-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FELIX DA LUZ (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:

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))

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010130-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)
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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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009766-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENY OLIVEIRA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010200-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEY VALQUIRIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010205-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LUSIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010299-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHOVANA ALVES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010243-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA ANDRESSA FERREIRA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (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))

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010377-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARNABE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010394-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MABEL CRISTINA DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010252-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES APARECIDA CARRARO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010208-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUMAYRA LIMA DE FARIAS (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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010375-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES DA SILVA PORTILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010443-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SILVA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

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))

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010389-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CORREA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010254-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010471-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010466-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REPRESENTADO)

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))

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010401-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE LUCIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-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)

 

CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO DE INTIMAÇÃO SEM 

MANIFESTAÇÃO DA RECUPERANDA.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010751-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LISIANA APARECIDA DA SILVA BREKENFELDS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010203-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PRISCILA DA SILVA SEKIGUCHI (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:

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))

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010444-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA CRUZ CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REPRESENTADO)

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)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010752-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007445-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDES DIAS (REU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 40 de 294



s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016670-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDO DE JESUS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016670-46.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ERONILDO DE JESUS CAMPOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cumpra-se integralmente o despacho proferido no Id. 29802432. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002340-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YPE MOVEIS E DECORACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIMA DE MELO - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012364-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - MT7652/O (ADVOGADO(A))

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - MT5908-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012364-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELISANGELA RODRIGUES REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013413-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DANIEL ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(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: 1013413-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONATHAN DANIEL ROSA DA SILVA 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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012883-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA AMARAL LUIZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012883-09.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ERIKA AMARAL LUIZ RÉU: 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 
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seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013038-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013038-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDMILSON DOS SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013556-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ELIZABETH SANCHES SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013556-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SONIA ELIZABETH SANCHES SABINO REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013603-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013603-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIAS GOMES DA SILVA REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO 

E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006184-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADERALDO SOARES (AUTOR(A))

ADALGIZA BISPO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MEDEIROS DE SOUZA (REU)

HANSE PAULA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILVANEIDE BRAZ DA SILVA (CONFINANTES)

DENIVALDO JÚLIO DA SILVA (CONFINANTES)

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MANOEL LUIZ DE ARAUJO (CONFINANTES)

JOSCELINA ANGELICA PEREIRA (CONFINANTES)

GISLAINE FLORINDO (CONFINANTES)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ERMÍNIO ALCANTARA DOS SANTOS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENAN CARLOS LEAO 
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PEREIRA DO NASCIMENTO PROCESSO n. 1006184-02.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ADALGIZA BISPO SOARES 

Endereço: RUA ORIVALDO FRANCISCO DA SILVA, s/n, Rua Das Flores, 

JARDIM REIS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78719-050 Nome: ADERALDO 

SOARES Endereço: RUA ORIVALDO FRANCISCO DA SILVA, s/n, Rua das 

Flores, JARDIM REIS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78719-050 POLO 

PASSIVO: HANSE PAULA DE SOUZA e VALDETE MEDEIROS DE SOUZA 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: A requerente se encontra no imóvel 

abaixo descrito há 12 (doze) anos, possuindo a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta do imóvel. Requer seja decretado o seu domínio sobre o imóvel 

usucapiendo, com conseqüente mandado para o C.R.I. desta Comarca 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terrenos com 

30.488,48 m², parte remanescente do lote nº 08 do agrupamento nº 08, 

localizada na região da Vila Operária, nas imediações do loteamento 

Jardim Sumaré e loteamento Jardim Reis, zona urbana desta cidade, com 

limites e confrontações constantes na matrícula nº 103803 do C.R.I. de 

Rondonópolis-MT DECISÃO: Vistos e examinados. I – Da emenda Acolho a 

emenda à inicial. II – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. III – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Por fim, assento que existindo a possibilidade de 

acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Tendo em 

vista que a parte requerida já compareceu espontaneamente nos autos, 

promova-se apenas a citação pessoal dos confinantes, nos termos do 

disposto no artigo 246, §3º do CPC. Publique-se edital de citação, em 

obediência ao previsto no inciso I do artigo 259 do CPC. Cientifique-se as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SIMONE MENEZES VEIGA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016542-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ETELVINO FASCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016542-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEBASTIAO ETELVINO FASCINI REQUERIDO: CENTRO 

DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. Vistos e examinados. Analisando 

os autos, extrai-se que a parte autora alegou que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas judiciais, requerendo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Instada a comprovar a sua hipossuficiência, 

juntou cópia da declaração de renda referente aos últimos 03 (três) 

exercícios. Pois bem. Em que pesem as alegações da parte autora, 

entendo que o pleito não merece prosperar, uma vez que os documentos 

carreados aos autos demonstram que o requerente é empresário e 

proprietária da empresa Sebastião Etelvino Fascini – ME, possui carro e 

inúmeros imóveis, além de saldo considerável em conta/aplicação, 

totalizando um patrimônio no valor de R$ 1.341.850,16 (um milhão 

trezentos e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta reais e dezesseis 

centavos). Assim, não demonstrada a incapacidade do postulante em 

arcar com as custas e despesas processuais, ainda que de forma 

momentânea, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Os elementos trazidos aos autos 

não comprovam a impossibilidade da agravante em arcar com as custas 

do processo. Benefício indeferido. Viabilidade de pagamento das 

despesas processuais ao fim do processo. Recurso desprovido. (Agravo 

de Instrumento Nº 70078334893, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 

11/07/2018). AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

INDEFERIMENTO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Para a concessão do benefício 

da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de 

hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, 

podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência 

do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que 

infirmem a hipossuficiência.2. O microempresário individual não tem direito 

ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, 

encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da 

demanda. (AI Nº 1002223-33.2017, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/08/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS DE TERCEIRO NA AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C 

PERDAS E DANOS – IMÓVEL NO VALOR TOTAL DE R$319.500,00 – 

AUTORES QUE EXERCEM A ATIVIDADE DE EMPRESÁRIOS – 

INFORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS TRAZIDA PELO 

AGRAVADO – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA FEITO NA ORIGEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

ANULAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA - RECURSO 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da causa não 
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evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos 

processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a 

alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido. 

(AI Nº 1006600-47.2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 

26/02/2018) Desse modo, intime-se a parte autora para que proceda ao 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004030-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE OLIVEIRA DUARTE (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT13810-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GABRIELLE NAGAI OAB - MT20085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI PEREIRA DUARTE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004030-74.2020.8.11.0003. 

INVENTARIANTE: ANTONIA DE OLIVEIRA DUARTE INVENTARIADO: ELOI 

PEREIRA DUARTE Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se 

que o presente feito foi distribuído por dependência ao Processo nº 

1004233-07.2018 em trâmite na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, proceda-se a 

sua redistribuição com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004070-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NASCIMENTO CORREA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004070-56.2020.8.11.0003. 

EMBARGANTE: MARCIO NASCIMENTO CORREA EMBARGADO: FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados. Analisando os 

autos, observa-se que o presente feito foi distribuído por dependência ao 

Processo nº 1012803-79.2018 em trâmite na 1ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, 

proceda-se a sua redistribuição com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENELSE KARLA STOLL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAIETE GOMES PINTO NETO (REU)

CLAUDIA FLAVIANA SOARES GOMES PINTO (REU)

SEGURO AUTO ITAÚ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000114-37.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RENELSE KARLA STOLL REU: CLAUDIA FLAVIANA SOARES 

GOMES PINTO, LAFAIETE GOMES PINTO NETO, SEGURO AUTO ITAÚ 

Vistos e examinados. RENELSE KARLA KUFFEL ingressou com a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO 

ILÍCITO em face de CLÁUDIA FLAVIANA SOARES PINTO e LAFAIETE 

GOMES PINTO NETO, todos devidamente qualificados nos autos. 

Sustentou a autora, em breve resumo, que aos 17/03/2016 foi vítima de um 

acidente de trânsito causado por culpa exclusiva dos requeridos 

(velocidade inapropriada - semáforo laranja), suportando prejuízos de 

ordem material (conserto da moto - R$ 2.388,98) e de ordem moral 

(R$20.000,00). Assentou que, no momento do acidente, o requerido 

LAFAIETE reconheceu a culpa da sua esposa, a ré CLÁUDIA, que 

conduzia o veículo, afirmando que arcaria com as despesas do conserto 

da motocicleta da autora; mas que, posteriormente, o mesmo lavrou 

Boletim de Ocorrência afirmando que não houve culpa da ré, o que a 

autora comprovará através de testemunhas que presenciaram o sinistro. 

Requereu, assim, a condenação dos réus ao pagamento das verbas 

indenizatórias, devidamente atualizadas. Com a inicial vieram documentos. 

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, pugnando 

pela improcedência da ação, invocando a culpa exclusiva da vítima. 

Denunciaram à lide a empresa SEGURO AUTO ITAÚ. Defenderam, ainda, a 

inexistência de comprovação dos alegados danos morais e materiais. 

Requereram que, em caso de eventual condenação, seja considerado o 

valor de R$ 1.273,00 a título de danos materiais, de acordo com o 

orçamento que apresentou; e de um salário mínimo a título de danos 

morais. Por fim, pugnaram pela condenação do autor em litigância de 

má-fé. O autor impugnou a contestação. A denunciada foi citada e 

apresentou contestação. Arguiu a preliminar de ausência de interesse 

processual, sustentando que a indenização pretendida é passível de 

concessão de forma administrativa junto à seguradora competente, não 

havendo pretensão resistida que justifique a interposição da ação; a 

preliminar de impugnação a Justiça Gratuita, sob o fundamento de que o 

autor não comprovou que necessita do benefício. No mérito, requereu a 

observação dos limites do contrato firmado, invocando a ausência de 

cobertura para danos morais; e a inexistência de comprovação de culpa 

dos réus, de danos materiais e de danos morais. O autor impugnou a 

contestação. As partes foram intimadas para especificar as provas que 

ainda pretendiam produzir. O autor manifestou-se pela produção de prova 

testemunhal. A denunciada requereu a oitiva da requerida condutora do 

veículo. Os requeridos pugnaram pelo julgamento antecipado da lide e, não 

sendo este possível, a produção de prova testemunhal e a tomada do 

depoimento pessoal das partes. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. A impugnação 

à Justiça Gratuita concedida para o requerente, feita pela denunciada em 

sua contestação, não merece acolhida, haja vista a total ausência de 

provas que poderiam levar à revogação do benefício. Não é demais 

destacar que, a quem impugna a Justiça Gratuita concedida, compete o 

ônus de comprovar que o benefício deve ser revogado. Leia-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

PRETENSÃO DE REVISITAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO 

EMBARGADO NOS PONTOS IMPUGNADOS - PRELIMINAR DE 

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACOLHER EM 

PARTE PARA SANAR OMISSÃO - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO RECHAÇADA - MANTIDO O DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. (...) 2- O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à 

pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da 

benesse. Impugnada a concessão dos benefícios da justiça gratuita sem 

que a parte impugnante produza prova relevante para desconstituir 

àquelas apresentadas pela requerente do benefício, impõe a rejeição da 

insurgência.” (N.U 1011847-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 

Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019). 

Nesse contexto, ante a ausência de provas das alegações da 

denunciada, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL. Pugna a denunciada pela extinção da ação 

sem julgamento do mérito, sob o argumento de que a indenização 

pretendida pela requerente é passível de concessão de forma 

administrativa junto à seguradora competente, não havendo pretensão 

resistida que justifique a interposição da ação, não merece acolhida. Como 
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cediço, não é necessário que se esgotem todas as possibilidades 

oferecidas pela via administrativa para que se possa pleitear o seu direito 

perante o Poder Judiciário, pois tal impedimento atropela a garantia de 

acesso à Justiça prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal. Ademais, o requerente sequer teria legitimidade para acionar a 

seguradora na via administrativa, posto que não tem relação jurídica com a 

mesma, dado que o segurado é o requerido. Deste modo, sem mais 

delongas, dada a solução pacífica da questão há tempos na 

jurisprudência, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. Fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS DA LIDE a 

comprovação da culpa pelo acidente; bem como dos prejuízos alegados. 

DEFIRO a tomada do depoimento das partes, requerida pelos réus e pela 

denunciada. DEFIRO a produção de prova testemunhal requerida pela 

parte autora. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 28 de Abril de 2020, às 14:00 horas. As partes deverão depositar o rol 

de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, § 4º, CPC). Cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Quando do 

depósito do rol, havendo necessidade da intimação ser feita pela via 

judicial deverá no mesmo ato comprovar os requisitos do § 4º do artigo 

455 do CPC e depositar a diligência do senhor oficial, isto no prazo de 05 

(cinco) dias da oferta do rol, sem que haja nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória, fica deferido o pedido, devendo a 

parte providenciar o cumprimento da CP no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a CP ser retirada na escrivania do 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, e, ainda, ser 

comprovada a sua distribuição no mesmo prazo, sendo certo que não 

haverá nova intimação para tal desiderato. Declaro o feito saneado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008463-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HILTO SCHLICHTING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO SCHLICHTING OAB - 697.371.501-04 (PROCURADOR)

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008463-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): HILTO SCHLICHTING PROCURADOR: MAURO SERGIO 

SCHLICHTING REU: JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, 

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL proposta 

por HILTO SCHLICHTING em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP e SÓLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A parte requerida impugnou a 

justiça gratuita, bem como alegou preliminar de incompetência absoluta, 

tendo em vista que os contratos, ora discutidos, possuem cláusula arbitral. 

É o relatório. Decido. I – Da justiça gratuita A concessão do benefício de 

justiça gratuita não pressupõe a obrigatoriedade de que a parte comprove 

a condição de hipossuficiência, ante a presunção relativa da insuficiência 

financeira deduzida por pessoa natural, consoante disposição do art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. Entretanto, uma vez impugnado o 

benefício, compete ao impugnante o ônus da prova de que o impugnado 

tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e 

despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A 

CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – MERA ALEGAÇÃO DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE 

CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO 

– DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 1.060/50 e 

a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o 

indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas 

razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante 

demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, 

impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária GRATUITA, 

uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do 

desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao 

Apelado. Ademais, é importante destacar que o fato do Recorrido ser 

advogado não conduz automaticamente à conclusão de que possui 

condições financeiras de suportar as custas processuais e os 

honorários. (N.U 0004916-89.2013.8.11.0018, Ap 165646/2016, 

DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019) No caso vertente, não restaram comprovadas as alegações 

do impugnante, sendo certo que deixou de acostar ao bojo do caderno 

processual documentos que justificassem a pretendida revogação da 

assistência gratuita concedida à parte contrária. Dessa forma, rejeito à 

impugnação a justiça gratuita. II – Da cláusula de arbitragem Analisando os 

autos, verifica-se que as partes convencionaram cláusula arbitral no 

negócio jurídico celebrado, de modo que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Consigna-se que, nos contratos de adesão, o legislador 

estabeleceu que a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente 

tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, 

com a sua instituição, desde que o faça por escrito em documento anexo 

ou em negrito. No caso, verifica-se que estes requisitos foram 

devidamente obedecidos, sendo, portanto, plenamente válida a cláusula 

compromissória de juízo arbitral. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. CONTRATOS. EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA. 

ASSINATURA. FALSIDADE. ALEGAÇÃO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. 

KOMPETENZ-KOMPETENZ. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o juízo 

estatal é competente para processar e julgar a ação declaratória que deu 

origem ao presente recurso especial tendo em vista a existência de 

cláusula arbitral nos contratos objeto da demanda. 2. A previsão 

contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da 

competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder 

Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da 

convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 

compromissória. 3. A consequência da existência do compromisso arbitral 

é a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 

267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1550260 RS 2014/0205056-2, Relator: Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. CLÁUSULA ARBITRAL. 

INCOMPETÊNCIA JUÍZO ESTADUAL. RECONHECIMENTO. Havendo no 

contrato firmado entre as partes cláusula compromissória expressa 

infere-se que o Juízo Estadual é incompetente para conhecer da matéria 

devendo, pois, a demanda decorrente da relação contratual ser apreciada 

pelo Juízo arbitral. (TJ-MG - AC: 10433150165077001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018) 

Portanto, ausente manifesto prejuízo ou lesão de uma das partes, é válida 

a cláusula arbitral, devendo as questões contratuais ser resolvidas não 

através do Poder Judiciário, mas pelo meio alternativo de resolução de 

conflitos estabelecido pelas partes. III – Dispositivo Dessa forma, acolho a 

alegação de existência de convenção de arbitragem e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do disposto no art. 485, VII, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

Consigno que se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 
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e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000836-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000836-66.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES REQUERIDO: BANCO 

PAN Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Indefiro o pleito de 

assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a parte autora não 

procedeu à juntada de documento hábil a comprovar a hipossuficiência 

financeira, apesar de devidamente intimada para tal desiderato. II – Da 

inicial Analisando os autos, extrai-se que a parte autora não indicou o 

valor da causa. Instada a proceder à emenda à inicial, permaneceu inerte 

(Id. 29186183). Dessa forma, indefiro a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005297-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENEU BORGEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005297-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): IRENEU BORGEO REU: VIA VAREJO S/A Vistos e examinados. 

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil. Dispenso as partes do pagamento das custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitado em julgado, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007764-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SANTIAGO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007764-04.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PABLO SANTIAGO ARAUJO REQUERIDO: MASTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL proposta por PABLO SANTIAGO 

ARAÚJO em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA – EPP e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A parte 

requerida impugnou a justiça gratuita, bem como alegou preliminar de 

incompetência absoluta, tendo em vista que os contratos, ora discutidos, 

possuem cláusula arbitral. É o relatório. Decido. I – Da justiça gratuita A 

concessão do benefício de justiça gratuita não pressupõe a 

obrigatoriedade de que a parte comprove a condição de hipossuficiência, 

ante a presunção relativa da insuficiência financeira deduzida por pessoa 

natural, consoante disposição do art. 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Entretanto, uma vez impugnado o benefício, compete ao impugnante o 

ônus da prova de que o impugnado tem condições financeiras de arcar 

com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do 

seu sustento e de sua família. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – MERA 

ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE PROVA 

CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO 

COMPROVAÇÃO – DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A 

Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao 

juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver 

fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o 

impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte 

impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária 

GRATUITA, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do 

desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao 

Apelado. Ademais, é importante destacar que o fato do Recorrido ser 

advogado não conduz automaticamente à conclusão de que possui 

condições financeiras de suportar as custas processuais e os 

honorários. (N.U 0004916-89.2013.8.11.0018, Ap 165646/2016, 

DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019) No caso vertente, não restaram comprovadas as alegações 

do impugnante, sendo certo que deixou de acostar ao bojo do caderno 

processual documentos que justificassem a pretendida revogação da 

assistência gratuita concedida à parte contrária. Dessa forma, rejeito à 

impugnação a justiça gratuita. II – Da cláusula de arbitragem Analisando os 

autos, verifica-se que as partes convencionaram cláusula arbitral no 

negócio jurídico celebrado, de modo que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Consigna-se que, nos contratos de adesão, o legislador 

estabeleceu que a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente 

tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, 

com a sua instituição, desde que o faça por escrito em documento anexo 

ou em negrito. No caso, verifica-se que estes requisitos foram 

devidamente obedecidos, sendo, portanto, plenamente válida a cláusula 

compromissória de juízo arbitral. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. CONTRATOS. EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA. 

ASSINATURA. FALSIDADE. ALEGAÇÃO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. 

KOMPETENZ-KOMPETENZ. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o juízo 

estatal é competente para processar e julgar a ação declaratória que deu 

origem ao presente recurso especial tendo em vista a existência de 

cláusula arbitral nos contratos objeto da demanda. 2. A previsão 

contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da 

competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder 

Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da 

convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 

compromissória. 3. A consequência da existência do compromisso arbitral 

é a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 

267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1550260 RS 2014/0205056-2, Relator: Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. CLÁUSULA ARBITRAL. 
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INCOMPETÊNCIA JUÍZO ESTADUAL. RECONHECIMENTO. Havendo no 

contrato firmado entre as partes cláusula compromissória expressa 

infere-se que o Juízo Estadual é incompetente para conhecer da matéria 

devendo, pois, a demanda decorrente da relação contratual ser apreciada 

pelo Juízo arbitral. (TJ-MG - AC: 10433150165077001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018) 

Portanto, ausente manifesto prejuízo ou lesão de uma das partes, é válida 

a cláusula arbitral, devendo as questões contratuais ser resolvidas não 

através do Poder Judiciário, mas pelo meio alternativo de resolução de 

conflitos estabelecido pelas partes. III – Dispositivo Dessa forma, acolho a 

alegação de existência de convenção de arbitragem e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do disposto no art. 485, VII, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

Consigno que se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016613-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA METAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PARDAL OAB - SP134648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME DISTRIBUIDORA DE DRYWALL LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016613-28.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANANDA METAIS LTDA REU: PRIME DISTRIBUIDORA DE 

DRYWALL LTDA Vistos e examinados. A parte autora requereu a 

desistência da ação. Dessa forma, homologo a desistência e JULGO 

EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015989-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROTARY CLUB DE RONDONOPOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR OAB - MT0015614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015989-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROTARY CLUB DE RONDONOPOLIS REQUERIDO: STA 

CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS Vistos e 

examinados. ROTARY CLUB DE RONDONÓPOLIS ingressou com a 

presente MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO 

DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTE” em face de SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS. Na petição inicial a 

parte autora fez o seguinte relato: “(...) Como se verifica do Edital anexo, o 

Conselho Diretor da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis, sem o conhecimento e concordância do Ministério Público, 

autor da Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 0001605- 77.2009.811.0003, 

atualmente tramitando em fase de recurso ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (Apelação nº 135914/2015), e do Rotary Club de 

Rondonópolis, também parte naquela ação, convocou Assembleia Geral 

Extraordinária para aprovação de atualização do Estatuto Social da 

entidade ré, bem como de um Código Eleitoral da entidade, o que não pode 

ser aceito, visto que a questão da validade das alterações do estatuto 

está sub judice, devendo, assim, ser suspensa a realização da 

Assembleia Geral. (...) Analisando minuciosamente o Edital de Convocação 

de Assembleia Geral da Santa Casa, verifica-se que esta foi convocada 

com a ressalva de se respeitar os limites de decisão proferida nos autos 

do citado processo em primeira instância às folhas 304/306, porém tal 

ressalva não tem efeito prático, permitindo ao nosocômio réu que tente 

alterar inclusive a natureza jurídica da instituição, o que se busca impedir 

por meio do presente procedimento de tutela cautelar antecedente. Isto 

porque se trata de decisão emitida em face de embargos de declaração 

opostos pela ré Santa Casa contra medida liminar deferida pelo juízo de 

piso, decisão esta que já foi superada com a posterior prolação de 

sentença de mérito, proferida na ação principal anulatória de ato jurídico, 

que, como já dito, é objeto de recurso perante a Terceira Câmara de Direito 

Privado do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Deste modo, qualquer 

determinação referente à alteração ou manutenção do estatuto da Santa 

Casa só pode ser proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico 

e recursos correlatos, caso contrário, haveria um flagrante desrespeito à 

autoridade do Poder Judiciário. Além disso, o fato de a Santa Casa levar a 

efeito um novo Estatuto, à revelia das demais partes do processo, e sem 

ter comunicado e requerido à 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso a realização de Assembleia, para uma pretensa 

“atualização” do Estatuto, configuraria deslealdade processual, 

considerando-se que há uma ação judicial, em nível de recurso, proposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, exatamente para definir 

a natureza jurídica da instituição Santa Casa, se esta é uma fundação, 

como defendido pelo autor Ministério Público e pelo Rotary Club de 

Rondonópolis, ou se é uma associação, o que a Santa Casa defende, e se 

as alterações ao Estatuto Social original, elaborado no ano de 1971, 

devem ser anuladas. Cumpre ressaltar que o Rotary Club de Rondonópolis 

opôs embargos de declaração naquela ação, e o Ministério Público 

interpôs Recurso Especial nos autos da Apelação, sendo assim, não é 

possível discutir e aprovar fora dos autos um novo estatuto, que defina a 

natureza jurídica da Santa Casa, enquanto não houver o trânsito em 

julgado da ação. Insta consignar Excelência, que o Edital de Convocação 

de Assembleia Geral em anexo para estudos e aprovação de novo 

estatuto da Santa Casa, compreende, a nosso ver fatos novos a ensejar a 

propositura de nova ação em desfavor da referida instituição ré. (...) Com 

efeito, se persistir a realização de Assembleia Geral Extraordinária para 

aprovar novo Estatuto Social da instituição Santa Casa, desrespeitando-se 

a Ação Anulatória em curso no eg. Tribunal de Justiça, torna nulo o ato de 

convocação e, consequentemente, todos os demais atos com base nesta 

convocação serão também nulos. Buscando evitar esta sequência de atos 

nulos, serve a presente medida cautelar para requerer a suspensão da 

realização da Assembleia Geral Extraordinária, em virtude do vício 

apontado, liminarmente.” Requereu o deferimento de tutela cautelar para 

que fossem suspensos os efeitos da convocação e determinado à 

requerida que se abstenha de realizar a assembleia geral extraordinária 

convocada para o dia 12/12/2019 às 19:00 horas, com o objetivo de 

alterar o estatuto social da entidade e aprovar um código eleitoral. Com a 

inicial vieram documentos. A tutela de urgência foi deferida. A requerida 

agravou da decisão (RAI 1001332-07.2020.8.11.0000), mas a Instância 

Superior indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Posteriormente aportou 

aos autos decisão proferida no Recurso de Apelação 135914/2015, onde 

o D. Desembargador José Zuquim Nogueira ordenou a suspensão dos 

efeitos da convocação da assembleia geral extraordinária, convocada 

para o dia 12 de Dezembro de 2019 e determinou que a Santa Casa se 

abstenha de convocar nova assembleia para discutir e aprovar proposta 

desta natureza, até o trânsito em julgado do feito. O Ministério Público 

manifestou-se em Id. 27408001, requerendo a manutenção da decisão que 

determinou à direção da Santa Casa que se abstenha de realizar qualquer 

alteração do estatuto social da entidade, até o trânsito em julgado da ação 

anulatória de ato jurídico e/ou até que seja elaborado um novo estatuto 

social em consenso com o Ministério Público de Mato Grosso e com o 
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Rotary Clube de Rondonópolis. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação. A autora formulou o pedido principal, requerendo 

a declaração de nulidade da assembleia geral extraordinária promovida 

pela diretoria da ré Santa Casa de, convocada com o objetivo de alterar o 

estatuto social da entidade e aprovar um código eleitoral, realizada no dia 

12 de dezembro de 2019 às 19h00min., e a consequente nulidade de 

todas as deliberações nela ocorridas; bem como que a Santa Casa seja 

impedida de convocar nova assembleia para discutir e aprovar proposta 

de estatuto até o trânsito em julgado do processo nº 

0001605-77.2009.811.0003. A Sra. Gestora certificou, em Id. 29147337, a 

intempestividade da contestação apresentada pela requerida. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – DA 

REVELIA DA REQUERIDA. Como bem certificado pela Sra. Gestora, a 

contestação apresentada pela requerida é intempestiva. Infere-se da 

decisão proferida em Id. 26983509 que o procedimento a ser observado 

na presente lide é o da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, 

previsto nos artigos 305 a 310 do CPC. E, nesse contexto, “o réu será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as 

provas que pretende produzir”, tal como previsto no artigo 306 do CPC e 

determinado no despacho inicial (Id. 26983509). No mais, apresentado o 

pedido principal, não há necessidade de nova citação do réu; 

reforçando-se a observação do prazo previsto no artigo 306. Ante tal, 

resta evidente que a contestação da requerida é intempestiva, razão pela 

qual decreto a sua revelia e, nos termos do artigo 307 do CPC, presumo 

verdadeiros os fatos alegados pela autora. Nesse sentido: “RECURSO 

CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS 

– RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO – QUEDA DE ANTENA – SUSPENSÃO 

DA TRANSMISSÃO – REITERADAS TENTATIVAS PARA O 

REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO 

CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL – 

OCORRÊNCIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA 

RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES 

FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

apresentação intempestiva de contestação pela parte demandada autoriza 

a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das 

razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva”. (N.U 

8010439-96.2014.8.11.0086, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2019, 

Publicado no DJE 06/08/2019). “AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUEIS E ENCARGOS – AGRAVO RETIDO – CONTESTAÇÃO 

INTEMPESTIVA – DECISÃO MANTIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA, 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INTERESSE PROCESSUAL – 

PRELIMINARES REJEITADAS – REVELIA DECRETADA – INOVAÇÃO 

RECURSAL – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS – ALEGAÇÃO DE 

DIMINUIÇÃO DAS VENDAS POR FALTA DE MANUTENÇÃO NO SHOPPING - 

ÔNUS DA PROVA – ART. 333, II, CPC – HONONÁRIOS ADVOCATÍCIO – 

FIXAÇÃO COM BASE NO §4º, DO ART. 20, CPC - IMPOSSIBILIDADE – 

EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. Sendo a contestação apresentada fora do 

prazo legal, correta se mostra a decisão que reconheceu a sua 

i n t e m p e s t i v i d a d e ,  d e c r e t a n d o  a  r e v e l i a .  ( . . . ) ” .  ( N . U 

0010800-86.2009.8.11.0003, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015). De revés, desnecessária a exclusão da 

contestação intempestiva, que deve ser mantida nos autos; dado que o 

réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo e a presunção da 

revelia é relativa, podendo servir a peça para alertar o Juízo sobre matéria 

de ordem pública. Ilustro: “APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OUTORGA 

DE ESCRITURA DE BEM IMÓVEL - IMPROCEDÊNCIA - REVELIA - 

CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - 

DESENTRANHAMENTO DA PEÇA - DESNECESSIDADE – (...) - RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO 

DEPROVIDO. (...). O reconhecimento da revelia do requerido não induz, 

necessariamente, ao desentranhamento da contestação e documentos. 

(...).” (TJMT - Ap, 128656/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta 

Câmara Cível, j. 23/04/2014, DJE 28/04/2014). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE - REVELIA - DESENTRANHAMENTO DA 

CONTESTAÇÃO – (...) - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DEFERIMENTO PELO 

JUÍZO A QUO - RECEBIMENTO DO RECURSO COM PARCIAL EFEITO 

SUSPENSIVO – (...) - MÉRITO - REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA EM 

RELAÇAO AO DESENTRANHAMENTO DA CONSTESTAÇÃO E 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA OS ATOS 

PROCESSUAIS – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. O 

desentranhamento de peças juntadas ao processo é legítimo, desde que 

presente alguma das causas previstas no art. 195 do CPC, fato este 

inexistente neste caso. (...).” (TJMT - AI, 51214/2013, Desa. Clarice 

Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 31/07/2013, DJE 09/08/2013). 

Assim, apesar de intempestiva a contestação aviada, a peça deve ser 

mantida nos autos, mesmo porque o revel pode intervir no processo a 

qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra, consoante o 

disposto no parágrafo único, do art. 346, §único, do CPC. 2 - DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. Diante do decreto de revelia da requerida, 

passo a conhecer diretamente do pedido, na forma do artigo 355, inciso II, 

do CPC. In verbis: “Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (...) II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do artigo 349”. Nessa linha é a orientação jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO 

VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO – MULTA DO ART. 1.026, 

§2º, DO CPC – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

RECOLHIMENTO AO FINAL – MULTA MANTIDA - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA 

CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – REVELIA – PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE – EFEITOS AFASTADOS - VALOR DO 

CONTRATO CONTROVERSO – ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS – RECURSO 

DESPROVIDO. (...)Não se determina a realização de provas quando há 

revelia e o autor, expressamente, dispensa a produção de provas e 

requer o julgamento antecipado da lide. (...)”.(Ap 169375/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). 

Ademais, nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz 

julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Destarte, é possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez 

que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo 

proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de 

outras provas. Veja-se a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - 

APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao 

caso. Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento 

antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras 

provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já 

produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de 

defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas contidas no 

caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da 

demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder 

Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que 

se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram 

suas provas quando da petição inicial e da contestação (que, embora 

intempestiva, permaneceu nos autos), pelo que aproveito os argumentos 

trazidos por este para análise da demanda. Nesse aspecto, é o 

entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz 

tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a 

realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o 

acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É 

do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de 

quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 

902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” Na mesma vertente segue o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 
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LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE 

DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Desta forma, passo ao 

julgamento antecipado da lide. 3 - DO MÉRITO. O mérito da lide cinge-se em 

definir se a requerida pode, ou não, convocar assembleias para realizar 

alterações no seu estatuto social, sem aguardar a decisão definitiva 

acerca da sua natureza jurídica, discutida em ação judicial pendente. Pois 

bem. O que se extrai do caderno probatório que formou-se nos autos 

permite tracejar o seguinte histórico sobre a requerida: No ano de 1970 o 

Sr. José Salmen Hanze doou um grande terreno para a Associação das 

Esposas de Rotarianos (Casa da Amizade) de Rondonópolis/MT, com a 

condição de que naquele espaço fosse construída a Santa Casa de 

Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis; em 1971 a Casa da Amizade 

instituiu a Santa Casa por meio de escritura pública, em cujo estatuto 

constou a criação de “fundação”, “instituição filantrópica” e “associação 

beneficiente”. (sic); em 1995, verificou-se a alteração do estatuto, 

passando a Santa Casa a ser denominada de “sociedade civil beneficente 

e filantrópica, sem fins lucrativos”; em 2004 houve nova alteração 

estatutária, passando a Santa Casa a ser declarada uma “associação civil 

de direito privado”; em 2009 o Ministério Público propôs uma AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO com vistas a invalidar as alterações do 

estatuto da Santa Casa, realizadas nos anos de 1995 e 2004; em 2013 

dita ação anulatória foi julgada procedente, com a declaração de nulidade 

das alterações efetuadas no estatuto da Santa Casa e revigorado o 

regulamento previsto na escritura pública de 17/05/1971; a sentença foi 

reformada em sede de apelação, mas ainda não transitou em julgado, 

estando pendente de julgamento o Resp 52307/2019, apresentado pelo 

Ministério Público. Desta maneira, não restam dúvidas que, de fato, assiste 

razão ao autor e ao Ministério Público quando sustentam que o estatuto 

social da requerida não pode ser alterado enquanto não restar 

definitivamente decidida a questão da sua natureza jurídica. Nessa toada 

já se manifestou, inclusive, o Egrégio Tribunal de Justiça, através da v. 

decisão proferida pelo Desembargador José Zuquim Nogueira no Recurso 

de Apelação 135914/2015 e também no RAI 1001332-07.2020.8.11.0000. 

Leia-se: “... a alteração ou qualquer tipo de atualização do Estatuto Social 

pela Santa Casa da Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, deve ser 

considerado açodado, posto que encontra-se tal matéria sub judice e 

pendente de julgamento do Recurso de Apelação. Aliás, evidente que 

novas alterações antes do trânsito em julgado daquele feio, pode causar 

inúmeros prejuízos para as partes envolvidas e toda a coletividade, além 

de causar o possível periculum in mora in verso, ante a instabilidade de 

uma instituição que altera o Estatuto a cada nova decisão proferida pelo 

Poder Judiciário.” (Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020 - José Zuquim 

Nogueira, Desembargador Relator). Isto posto, é incontestável a 

impossibilidade de ser permitida a realização de uma assembleia 

extraordinária para alterar-se o estatuto social da Santa Casa, haja vista 

que o próprio estatuto vigente ainda não está definido, existindo lide 

judicial não finalizada que tem por objeto a questão. Como bem ressaltou o 

D. representante do Ministério Público, “a natureza jurídica da instituição 

‘Santa Casa’ encontra-se sub judice, aguardando decisão definitiva, seja 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, seja do Superior Tribunal de 

Justiça, para fins de estabelecer se a respectiva entidade trata-se de uma 

FUNDAÇÃO (...) ou então uma ASSOCIAÇÃO”. Nesse panorama, a 

procedência da presente ação é medida que se impõe, haja vista que 

notoriamente não se reveste de legalidade o ato da requerida, de realizar 

uma assembleia geral para criar e aprovar um novo estatuto social da 

entidade, sem a participação das demais partes da ação anulatória 

(Ministério Público e Rotary). Ante o exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR a tutela 

antecipada deferida; DECLARAR a nulidade da Assembleia Geral 

Extraordinária promovida pela diretoria da ré Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade de Rondonópolis, convocada com o objetivo de alterar o 

Estatuto Social da entidade e aprovar um Código Eleitoral, realizada no dia 

12 de dezembro de 2019 às 19h00min, com a consequente nulidade de 

todas as deliberações nela ocorridas; e DETERMINAR que a requerida se 

abstenha de convocar nova Assembleia para discutir e aprovar proposta 

de estatuto até o trânsito em julgado do processo nº 

0001605-77.2009.811.0003. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC. Defiro à requerida o benefício da Justiça Gratuita e, 

deste modo, com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016710-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH BEZERRA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016710-28.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): RUTH BEZERRA SILVA SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

RUTH BEZERRA SILVA SOUZA em desfavor da SEGURADORA LÍDER 

para recebimento do seguro DPVAT. Analisando os autos, extrai-se que a 

parte autora não instruiu a inicial com a cópia do requerimento 

administrativo não atendido. Instada a proceder à emenda à inicial, 

procedeu à juntada de carta de devolução dos documentos encaminhados 

por ocasião do aviso do sinistro, a pedido da autora, consoante se extrai 

do Id. 29194964 – pág. 02. É o relatório. Decido. I – Da justiça gratuita 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Analisando os 

autos, observa-se que o requerimento administrativo não foi apreciado, 

diante da solicitação de devolução da documentação realizada pela 

autora. Destarte, considerando que não há comprovação da existência de 

requerimento administrativo não atendido, ausente o interesse de agir da 

parte autora, uma vez que não restou demonstrada a pretensão resistida 

e, consequentemente, a necessidade de acionamento do Poder Judiciário 

para obtenção do direito pleiteado, de modo que o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT é necessária a comprovação da existência de requerimento 

administrativo prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314. 

(TJ-MG - AC: 10000180943318001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 

13/12/2018) III – Dispositivo Dessa forma, indefiro a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios. Consigno que se o condenado das custas e dos honorários 

advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em 

julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Transitado em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004031-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA MATOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1004031-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DIVINA 

MATOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA 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: 24/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1004036-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004036-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLUCE MARIA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 8 

de março 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: 1004037-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004037-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLUCE MARIA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 8 

de março 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: 1004039-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004039-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLUCE MARIA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 8 

de março 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: 1004042-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004042-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, 

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 8 

de março 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: 1004043-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIDAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004043-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCILENE VIDAL 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 8 de março 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: 1004045-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO (AUTOR)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO AUGUSTO SECCO REZENDE (REU)

 

PROCESSO n. 1004045-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO POLO PASSIVO: LEONARDO 

AUGUSTO SECCO REZENDE 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: 

24/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1004049-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIDAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004049-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCILENE VIDAL 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 25/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1004050-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004050-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLUCE MARIA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 25/06/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 

de março 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: 1004060-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE BARBOSA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004060-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDELICE 

BARBOSA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI 

VIEIRA DA SILVA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1004068-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALMEIDA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1004068-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANESSA 

ALMEIDA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS PICCINI 

NUNES, BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 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: 25/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1012368-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MORENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-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 30008310) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 9 de março 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006502-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006502-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA REQUERIDO: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Vistos, etc. Tendo em vista o declínio de competência, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e 
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não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No mais, CITE-SE 

a parte requerida, para responder à presente demanda, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 10 (dez) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MINORU TAJIRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOTA JUNIOR OAB - MT23190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003713-76.2020.8.11.0003. 

AUTOR: EDILSON MINORU TAJIRI REU: AYMORE Vistos, etc. Em análise ao 

preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em total dissonância com 

o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que 

dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Desta feita, providencie o requerente o documento 

comprovante de seu endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Após, tomadas as providências, voltem-me conclusos 

com urgência para apreciação do pedido liminar. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003444-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDES ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 1004085-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ALVES ARCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004085-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIA 

APARECIDA ALVES ARCE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO 

ALVES SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1004111-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004111-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WEVERSON DE 

OLIVEIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1004117-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS SEGURA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1004117-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDSON LUIS 

SEGURA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 

de março 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: 1004134-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004134-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:STEFANI DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: AVIANCA 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: 25/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003672-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FRANCISCO XAVIER MARQUES FURINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003672-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAQUELINE FRANCISCO XAVIER MARQUES FURINI 

REQUERIDO: UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, pedido de tutela de urgência, 

determinando que a Requerida permita a participação da autora na colação 

de grau do curso de Pedagogia, bem como emita o atestado de conclusão 

do curso. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela urgência. Quanto a fumaça do bom direito, a parte 

autora aduz, que embora nunca tivesse sido reprovada em qualquer 

matéria, e após finalizar o curso apareceram outras matérias em seu 

currículo e que segundo a requerida ela deveria cursar o segundo 

semestre de 2019 como condição de obter a graduação. Inconformada 

com a situação procurou o Procon, relatando o problema e após 6 meses 

conseguiu que cancelassem as referidas disciplinas adicionais e 

certificassem que ela concluiu o curso, conforme certidão em anexo. 

Diante disso a requerente orientada, encaminhou a documentação 

necessária ao Portal do Aluno, para agendar a colação de grau, sendo 

que até a presente data nenhuma providência foi tomada. Também é 

importante salientar que a requerente está trabalhando numa escola e já 

foi notificada para que apresente o atestado de conclusão do curso sob 

pena de perder seu emprego. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, histórico 

escolar. Por outro lado, conceder a tutela urgência, 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 emissão 

do atestado de conclusão no curso de Pedagogia, bem como, a 

requerente proceda a com a colação de grau, sob pena de crime de 

desobediência. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação 

judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de R$300,00 

(trezentos 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, eis que presentes os pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003801-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003801-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALECIO BORGES 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 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, visto que foram cobradas duas faturas no mês de 

Novembro/2019 uma no valor de R$ 6.094,80 (seis mil e noventa e quatro 

reais e oitenta centavos), e a segunda no valor de R$ 6.026,31 (seis mil e 

vinte e seis reais e trinta e um centavos), ambas com vencimento em 

28/02/2020. 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 dos débitos objeto da lide, bem como, 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC 6/ 2672757-8, 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 das reclamantes 

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. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça 

plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003946-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO PAULINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-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: 1003946-73.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCINALDO PAULINO PEREIRA 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 abstenha-se de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora nº 6/2211412-8, bem como, 

suspenda o valor da cobrança discutido na lide, 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 de R$ 1.701,00 (um mil, setecentos e um reais), visto ser 

proveniente de recuperação de consumo, resultando em uma cobrança 

com valor muito acima do que costuma pagar. Ocorre que, diante da 

ausência de pagamento da referida fatura, teve seu nome incluído nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Ocorre que diante do tal débito, a 

reclamada procedeu com a inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito e vem ameaçando a consumidora de suspender o fornecimento 

de energia em sua unidade consumidora. A verossimilhança das 

alegações está revelada nos documentos acostados aos autos, inclusive, 

o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta a restrição de 

seu nome, por parte da requerida. 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 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 do debito objeto da lide, bem como, abstenha-se de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/2211412-8, tão somente com relação ao débito discutido 

na lide, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada 

proceda com exclusão do nome da requerente junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, tão somente com relação aos débitos em discussão 

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. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003743-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES JUNIOR QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003743-14.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLOVES JUNIOR QUEIROZ RODRIGUES REQUERIDO: OI S/A 

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 

possui relação jurídica com a reclamada e que obtinha débitos. Visto isso, 

celebrou um acordo em fevereiro/2020 conforme comprovante e 

pagamento em anexo juntado aos autos, no entanto, manteve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois os efeitos 

da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito são prejuízos em qualquer 

relação comercial que a parte autora queira celebrar, é cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Cabe ressaltar 

que, tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 
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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 discutidos 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. 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: 1003978-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DANTAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE KASSIA SILVA WEBER OAB - MT23797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

MAGNO SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003978-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDER DANTAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, MAGNO SERVICOS DE COBRANCA 

EIRELI - EPP 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 

celebrou um acordo para quitação da divida, a qual foi paga conforme 

comprovante de pagamento em anexo, no entanto, a requerida lançou 

novamente o suposto débito com vencimento para o dia 18/10/2018 no 

valor de R$ 315,48, referente à parcela que já foi adimplida. 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 discutidos 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. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo 

oficial de justiça plantonista. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001607-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001607-44.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo 

Extrajudicial contra a Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis 

que preenche os requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. 

Nos termos do art. 910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte 

executada, para pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das 

hipóteses de pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da 

CF/88, estas deverão ser informadas e requeridas pelo credor, 

comprovando-se documentalmente tal condição. Certificado o não 

oferecimento de embargos, certifique-se e, após, voltem-me conclusos. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004068-86.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALMEIDA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004068-86.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VANESSA ALMEIDA NUNES REU: 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 6/2673754-4, bem como, suspenda as cobranças 

indevidas, e abstenha de incluir o nome da parte autora 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. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso vertente, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante não reconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, visto que a requerida de forma unilateral parcelou em duas 

faturas uma no valor de R$ 3.164,40 (três mil centos e sessenta e quatro 

reais e quarenta centavos), e a segunda parcela no valor de R$ 3.304,48 

(três mil trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) ambas com 

data de vencimento no dia 30/01/2020.). Ocorre que, diante da ausência 

de pagamento das referidas faturas, a reclamada suspendeu o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, existe a 

possibilidade da requerida incluir seu nome 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 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 a 

suspensão das cobranças objeto da lide, bem como que restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC nº 6/2673754-4, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Outrossim, DETERMINO que a reclamada abstenha-se de incluir o 

nome da parte 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 a pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 

330 do Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas 

cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada dos termos 

da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário.Considerando a urgência que o caso requer, com fundamento 

nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o cumprimento do 

mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se for o caso. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA GOMES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003691-18.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSELINA GOMES PORTELA REQUERIDO: AYMORE Vistos, 

etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de 

urgência proceda com a exclusão de seu nome dos cadastros de 

inadimplentes dos 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. 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 não 

possuir um débito no valor montante de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e 

cinquenta reais). Ocorre que, diante disso procurou a reclamada para 

saber a origem do referente debito onde fora informado possuir 

pendencias de um contrato de financiamento sob o nº 20029644340. 

Alega desta forma não ter nenhum vínculo contratual com a mesma, no 

entanto, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito frente 

a débitos deste desconhecido contrato. A verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, no 

boletim de ocorrência e no 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 objeto da 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 (art. 300 do 

Código Penal). CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO a 
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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: 1001827-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR S.A. 

(REQUERIDO)

RIVALDO (REQUERIDO)

RICHARDI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001827-42.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE SILVA BORGES REQUERIDO: 

RIVALDO, PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 

S.A., RICHARDI FERNANDES DOS SANTOS Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, pedido de tutela de urgência, objetivando seja 

realizado o bloqueio de conta: 57149-3; agência: 2332; Banco: Caixa 

Econômica, alegando que a presente ação tem por objetivo minimizar o 

prejuízo causado por suposto golpe ou fraude realizado em face do 

requerente. Juntou com a exordial boletim de ocorrência, contrato de 

empréstimo, comprovante de depósito, documento pessoal, bem como, 

prints das conversas telefônicas. Pois bem. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória de urgência. Com efeito, quanto a fumaça do bom direito, a 

parte autora aduz que conforme registro de Boletim de Ocorrência anexo, 

o Reclamante efetuou um empréstimo, junto à requerida. Ocorre que, após 

realizar o empréstimo a requerida solicitou diversos depósitos bancários a 

ser realizado em sua conta bancaria, o qual foi efetuado conforme 

comprovante de pagamento em anexo. Visto isso, ao suspeitar por fraude, 

solicitou a devolução dos valores já pagos, pois, até o presente momento 

não obteve mais resposta. A verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o boletim de 

ocorrências, o qual aponta a situação fática narrada. De outra banda, o 

perigo da demora é evidente, pois caso a medida pleiteada não seja 

deferida, o reclamante não poderá reaver o valor depositado de boa fé na 

conta bancária do requerido, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Cabe ressaltar que o deferimento 

da medida tem o escopo de minimizar o alegado prejuízo do requerente, 

cujo valor depositado foi a quantia de R$ 1.819,00 (mil oitocentos e 

dezenove reais), sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer 

danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispõe o art. 837 do Código de Processo Civil que ?Obedecidas 

as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho 

Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras 

de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 

838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá: I - a 

indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; II - os nomes 

do exequente e do executado; III - a descrição dos bens penhorados, com 

as suas características; IV - a nomeação do depositário dos bens.? 

Assim, a penhora online será realizada nos moldes do citado dispositivo 

legal. Por outro lado, 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 c/c art. 837, ambos do Código de 

Processo Civil a realização de BLOQUEIO via SISTEMA BACENJUD, 

referente ao valor de R$ 1.819,00 (mil oitocentos e dezenove reais), 

depositado em conta bancaria 57149-3; agência 2332; banco Caixa 

Econômica, devendo referido valor ser encaminhado a conta de depósitos 

judiciais, até o final julgamento da presente demanda. Junte-se o 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores e intimem-se as 

partes. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se 

as advertências legais. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003890-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARIA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003890-40.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LUCIMAR MARIA DA CUNHA REU: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Pleiteia na 

exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que a requerida 

abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção de 

crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os elementos 

autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). 

No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, 

assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após 

a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que 

o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o 

de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003968-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CEZAR SPIGOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003968-34.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVALDO CEZAR SPIGOSSO REQUERIDO: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT 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 possui relação jurídica com as duas 

reclamadas, por meio do contrato nº 12039000230668, com parcelas 

mensais no valor de R$6.546,00 (seis mil quinhentos e quarenta e seis 

reais), no entanto, ao ficar inadimplente com a parcela nº 02/36 do 

presente contrato, regularizou a devida parcela conforme informado pela 

1ª requerida. Visto isso, realizou o pagamento do boleto bancário junto à 

2ª requerida, entretanto, mesmo com a parcela adimplente incluíram seu 

nome do requerente aos órgãos de proteção ao credito. Ocorre que, 

diante dessa situação foi possível observar que estava sendo vitima de 

fraude, pois, ao realizar uma simulação de pagamento pode evidenciar que 

o primeiro boleto sai em nome da 1ª requerida, mas ao realizar o 

pagamento, quando se lê o código de barras do boleto, sai o comprovante 

em nome de terceiro. 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 de $ 6.914,44 

(Seis mil novecentos e quatorze e quarenta e quatro centavos), referente 

ao contrato nº 650273552/12039000230668 discutidos 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: 1004010-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004010-83.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOELMA SOUZA MACEDO 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 o valor da cobrança, sendo assim, 

abstendo-se de efetuar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de Protestos). Primeiramente, RECEBO 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não 

reconhece o consumo de energia faturado e cobrado, visto que foram 

cobradas duas faturas, no mês de janeiro de 2020, uma no valor de R$ 

1.136,70 (um mil cento e trinta e seis reais e setenta centavos), bem como, 

uma segunda fatura no valor de R$ 1.175,31(um mil cento e setenta e 

cinco reais e trinta e um centavos), ambos com vencimento em 

30/01/2020, levando em conta a grande diferença do histórico de consumo 

da requerente. Ocorre que, diante da ausência de pagamento da referida 

fatura, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 58 de 294



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 6/697291-3, 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 das reclamantes 

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. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça 

plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003676-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LOPES MONTEIRO APARECIDO MUNHOZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003676-49.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ANDRE LOPES MONTEIRO APARECIDO MUNHOZ REU: MATER 

CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA Vistos, etc. Pleiteia na 

exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que a requerida 

proceda com a alteração do contrato social, bem como, a retirada do nome 

da requerente do quadro societário e dos contratos bancários de 

empréstimo na qual esteja como fiador, sendo assim ainda efetue a 

suspensão dos efeitos da negativação do nome do requerente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos do Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer 

profunda análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, 

sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de 

início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela 

antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o 

Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004038-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004038-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLUCE MARIA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 24/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 8 de março 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: 1004040-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004040-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLUCE MARIA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 24/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 8 de março 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: 1004041-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1004041-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEONARDO 

BENEVIDES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

BENEVIDES ALVES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 24/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 8 de março 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: 1004048-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004048-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERCINA SOUSA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 24/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 9 de março 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: 1004051-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004051-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, 

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 9 de março 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: 1004052-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1004052-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WELLYSON 

BRAGA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLYSON BRAGA 

MENDES POLO PASSIVO: APPLE COMPUTER BRASIL 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: 24/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 9 de março 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: 1014250-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENIELSON GONCALVES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014250-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ENIELSON GONCALVES MOTA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos. Recebo o pedido como cumprimento de sentença, 

devendo ser realizada as respectivas anotações no Sistema Projudi. 

Intime-se o requerido/devedor, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo legal de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do quantun devedor, 

referente a condenação imposta na r. sentença transitada em julgado e 

suas atualizações devidas, nos termos do art. 523, do Código de 

Processo Civil, ou caso queira, apresente impugnação, nos termos do art. 

525, do mesmo codex, sob pena de penhora. Consigne-se a advertência 

de que caso não seja efetuado o pagamento voluntário no prazo 

assinalado, será aplicada multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do 

CPC e que poderá ser expedida ordem de bloqueio On Line - Convênio 

BACENJUD em numerário em conta corrente de titularidade do requerido 

até o limite do valor da dívida atualizada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013394-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL 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 DESPACHO Processo: 1013394-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES REQUERIDO: VIVO 

S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Recebo o pedido como 

cumprimento de sentença, devendo ser realizada as respectivas 

anotações no Sistema Projudi. Intime-se o requerido/devedor, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo legal de 15 (quinze) dias efetue o 

pagamento do quantun devedor, referente a condenação imposta na r. 

sentença transitada em julgado e suas atualizações devidas, nos termos 

do art. 523, do Código de Processo Civil, ou caso queira, apresente 

impugnação, nos termos do art. 525, do mesmo codex, sob pena de 

penhora. Consigne-se a advertência de que caso não seja efetuado o 

pagamento voluntário no prazo assinalado, será aplicada multa de 10%, 

nos termos do art. 523, §1º, do CPC e que poderá ser expedida ordem de 

bloqueio On Line - Convênio BACENJUD em numerário em conta corrente 

de titularidade do requerido até o limite do valor da dívida atualizada. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS PEREIRA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004002-09.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: MATHEUS 

PEREIRA DUTRA Vistos. 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. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 
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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 pela Secretaria, 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010097-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACIEL FERNANDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RANALLI OAB - PR68139 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010097-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JACIEL FERNANDES DE ANDRADE REQUERIDO: ISOESTE 

MOLDADOS PLASTICOS LTDA Vistos. 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. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004064-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004064-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI VIEIRA 

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: 

24/06/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1004071-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETHE APARECIDA PESSOA AMARAL DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004071-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARGARETHE 

APARECIDA PESSOA AMARAL DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA 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 

período vespertino Data: 24/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 9 de março 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: 1004086-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAX VINICIUS SILVA SANTOS (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. 1004086-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAX VINICIUS 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 24/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 9 de março 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: 1010681-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (INTERESSADO)

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:

MARIO SERGIO FAGUNDES CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010681-59.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: CONDOMINIO 

TERRA NOVA RONDONOPOLIS I ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS BRAGA MARIN, EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO 

CESAR MORAES COELHO POLO PASSIVO: MARIO SERGIO FAGUNDES 

CARDOSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 24/06/2020 Hora: 15:15, 

no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 9 de 

março 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: 1004123-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RO ANNE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004123-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RO ANNE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA 

MIRANDA 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: 

24/06/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1004126-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA PAULA FORTES RUFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1004126-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELOISA PAULA 

FORTES RUFINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO RICARDO 

FILIPAK 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 período matutino Data: 25/06/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1004128-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAUANA FERREIRA DOS SANTOS SCHMATZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA OLIVEIRA SILVA OAB - MT27290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1004128-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TAUANA 

FERREIRA DOS SANTOS SCHMATZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 25/06/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 9 de março 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: 1012177-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES ATHAIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LEMES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1012177-26.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBERTO 

ALVES ATHAIDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ALVES 

ATHAIDE POLO PASSIVO: JOAO BATISTA LEMES BORGES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução 

e Julgamento matutino (Gabinete) Data: 25/03/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março 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: 1004131-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RO ANNE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004131-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RO ANNE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA 

MIRANDA 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 matutino Data: 25/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004133-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMATIZAÇÃO MARQUES (REQUERIDO)

MATHEUS MARQUES DIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004133-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GUILHERME 

SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI POLO PASSIVO: CLIMATIZAÇÃO MARQUES e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 25/06/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 9 de março 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: 1004145-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WINICIUS ALEXANDRE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004145-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WINICIUS 

ALEXANDRE CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 25/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 9 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003627-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GETULIO REZENDE BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 
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DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003627-08.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOAO GETULIO REZENDE BORGES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/2245963-0. 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 de tais 

débitos, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostadas aos autos, inclusive, pela fatura 

contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Igualmente, em relação ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, denoto que também merece ser deferido, uma vez que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Por fim, importante registrar que conceder a tutela provisória 

nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada se ABSTENHA DE SUSPENDER o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (UC 6/2245963-0), bem como 

de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto 

perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Friso 

ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 6/2245963-0 e as 

faturas nos valores de R$ 595,33 (quinhentos e noventa e cinco reais e 

trinta e três centavos) com vencimento em 11/11/2019 e R$ 572,95 

(quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), com 

vencimento em 11/12/2019. 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: 1003840-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/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: 1003840-14.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/111514-6. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, haja vista que se referem à recuperação de 

consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a reclamada vem ameaçando 

a parte reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, 

inclusive, pela fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora 

em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se 

levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Igualmente, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito, denoto que também merece 

ser deferido, uma vez que os efeitos do protesto geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte queira celebrar, sendo cediço que 

isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos 

de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, 

mister frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a 

honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante 

a sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Por fim, importante registrar que conceder a 

tutela provisória nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada se ABSTENHA DE SUSPENDER o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora (UC 

6/111514-6), bem como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção 

ao crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/111514-6 e as faturas nos valores de R$ 1.547,10 (um mil quinhentos e 

quarenta e sete reais e dez centavos) e R$ 1.546,73 (um mil quinhentos e 

quarenta e seis reais e setenta e três centavos) ambas com vencimento 

em 28/02/2020. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 
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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: 1003874-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PACHECO DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003874-86.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PACHECO DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/2509907-8. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista se tratar de fatura 

eventual de consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a reclamada vem 

ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o fornecimento 

de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como de incluir seu 

NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive, pela fatura contestada. Cabe ressaltar 

que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência 

é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica 

é considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Igualmente, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, denoto que também 

merece ser deferido, uma vez que os efeitos do protesto geram prejuízos 

em qualquer relação comercial que a parte queira celebrar, sendo cediço 

que isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos 

de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, 

mister frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a 

honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante 

a sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Por fim, importante registrar que conceder a 

tutela provisória nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada se ABSTENHA DE SUSPENDER o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora (UC 

6/2509907-8), bem como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção 

ao crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/2509907-8 e as faturas nos valores de R$ 830,18 (oitocentos e trinta 

reais e dezoito centavos), R$ 3.551,36 (três mil quinhentos e cinquenta e 

um reais e trinta e seis centavos) e R$ 10.900,16 (dez mil novecentos 

reais e dezesseis centavos), todos referentes a recuperação de 

consumo. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se 

as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004008-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SERPA DE MENEZES & CIA LTDA - ME REPRESENTANTE: 

LUCIANA SERPA DE MENEZES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento energia elétrica em 

sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/94673-1. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante alega 

que desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, levando em conta a grande diferença do 

consumo passado da requerente. Ocorre que diante de tais débitos, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pela carta ao cliente 

anexada a peça vestibular. Cabe ressaltar que o perigo da demora em 

caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado 

em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço 

essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, 

justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa 

maiores delongas, posto a evidência de risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da autora. Ademais disso, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/94673-1, tão 

somente com relação ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 3.191,21 

(três mil, cento e noventa e um reais e vinte e um centavos), enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 
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pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004029-89.2020.8.11.0003. 

AUTOR: BRUNA LETICIA GARCIA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento energia elétrica em 

sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/130438-5. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante alega que desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se 

referem à recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pela carta ao cliente 

anexada a peça vestibular. Cabe ressaltar que o perigo da demora em 

caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado 

em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço 

essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, 

justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa 

maiores delongas, posto a evidência de risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da autora. Ademais disso, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/130438-5, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, no valor de R$ 

854,10 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) e R$ 

322,91 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), ambas 

com vencimento em 30/01/2020, referentes à recuperação de consumo, e 

caso já o tenha feito, que restabeleça no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003400-18.2020.8.11.0003. 

AUTOR: DORIVAN LUZ DE SOUZA REU: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA 

LTDA. Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulado com 

Dano Moral, onde o autor postula concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua o perfil falso existente em seu nome e, 

que proceda com a inclusão correta do perfil do autor como motorista por 

aplicativo, possibilitando-o a realização do seu cadastro para trabalhar na 

plataforma. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, bem como das razões apresentadas, não 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que possam amparar a 

tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente os elementos que evidenciem a probabilidade 

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

sendo vedada tal providencia quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, tendo em vista que as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte reclamante, circunstâncias 

que tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando 

prudente o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória. 

Destarte, entendo que no presente caso a prévia citação da requerida 

afigura-se medida útil e necessária, visto que a cognição sumária do 

direito e a antecipação da tutela devem estar em consonância com o 

ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus parágrafos. Assim, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência nesta fase do processo, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012784-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ALVES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. JOÃO ALVES DA 

SILVA, opôs Embargos de Declaração id 28257101, contra decisão 

prolatada nos autos, com o argumento de que há omissão e contradição 

na decisão. É o relatório do essencial. Em exame dos autos, nota-se que 

os presentes embargos de declaração são tempestivos, conforme dispõe 

o artigo 49 da Lei 9.099/95. Assim, considerando a tempestividade dos 

presentes Embargos de Declaração, mister consignar que referido 

recurso é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. No caso vertente, a 

parte embargante requer a reapreciação do mérito com a consequente 

reforma da sentença prolatada. Em análise ao conjunto probatório, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores de sua convicção. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão, possuindo o dever de enfrentar apenas as questões capazes de 

infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, 

mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração 

contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento 

que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no 

MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 

da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Neste contexto, observa-se 

que o pedido da parte embargante extrapola as hipóteses de cabimento 

dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da sentença e 

não sanar eventual vício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Impõe consignar que a 

omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando 

algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado e a 

contradição ocorre apenas quando há posicionamento divergente no 

corpo da mesma decisão, quando, por exemplo, um dos tópicos da 

fundamentação está em descompasso com outro ou com a própria parte 

dispositiva. Assim sendo e em análise ao teor da sentença embargada, 

observa-se que não assiste razão o embargante, em vista de que não há 

omissão e nem contradição na decisão. Isto porque a pretensão da parte 

embargante consiste na reforma da sentença por inconformismo. Desta 

forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de 

aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve permanecer 

inalterada. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, Opino 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque são tempestivos 

e no mérito opino pelo não acolhimento. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Rondonópolis/MT Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000318-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FUZETTE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DIAS DE SOUZA (DE CUJUS)

 

Processo n.º 1000318-76.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, verifica-se que a exordial é composta por duas 

peças que se referem a partes distintas, podendo resultar em tumulto 

processual. 2. Assim, intime-se a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

321, do CPC, esclarecendo a este juízo qual das peças deverá prevalecer 

e retificando as irregularidades, sob pena de indeferimento da inicial. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003605-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO SANTANA DE BOMFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. D. B. (REU)

CIBELY DELGADO DE BOMFIM (REU)

 

Processo n.º 1003605-47.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 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 06.04.2020, às 15h, 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 
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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 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, 03 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001123-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PORTELA OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RYAN LUCAS BORGES OLIVEIRA (REU)

 

Processo n.º 1001123-29.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 29111407, pelo que designo o dia 06.04.2020, às 15h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 3. 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 presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003237-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TICIANO TOMAZI BURGIN JUNIOR (AUTOR(A))

CRISTIANE DE CASSIA BONEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANO TOMAZI BURGIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO(A))

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003237-09.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 30002843, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 3 

(três) meses, restando prejudicada a audiência atempada no ID: 

25449232. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014657-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (REU)

 

Processo n.º 1014657-74.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 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. Dispõe o art. 

528, CPC, in verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene 

ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que 

fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o 

adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente com a 

sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso 

LXVII, que: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” 5. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são 

devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 

nem pode prover, pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem 

se reclamem, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. 6. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) “O 

entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

1.097,00 (um mil e noventa e sete reais), nos termos do art. 528, CPC. 9. 

Conste no mandado de intimação que, se a parte executada não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita, poderá ser protestado o 

pronunciamento judicial na forma do § 1º do art. 528 do Código de Ritos, 

além de poder ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do Código de Processo Civil. 10. 

Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 

2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010933-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELIA BARRETO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEMEÃO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010933-62.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Antes de deliberar 

quanto ao pleito de ID: 27672973, considerando o teor da certidão de ID: 

27681846, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informe o endereço atualizado da parte requerida. 2. Após, venham-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002696-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FAUSTINO DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR FAUSTINO DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002696-05.2020.8.11.0003 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 

Talita Faustino de Oliveira Santos, 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, 09 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004151-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DIAS DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CUNHA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILVEIRA OAB - GO35013 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004151-10.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS aforada por 

J.G.S.L., representado por sua genitora, Sr.ª Juliana Dias da Silveira, em 

face de JULIANO CUNHA LEMES (qualificados nos autos). 2. Pela 

manifestação carreada aos autos no ID: 22359537, infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar. 3. O representante do 

Ministério Público manifestou-se no ID: 29640507, pugnando pela extinção 

do feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação. 6. Diante da manifestação da parte exequente no ID: 22359537, 

verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex 

Processual Civil. 8. No mais, se necessário, expeça-se o competente 

contramandado de prisão junto ao BNMP, bem como proceda-se com a 

baixa às eventuais constrições ao patrimônio da parte executada, que por 

este processo tenham ocorrido. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 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, 09 de 

março 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. 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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Prazo do Edital: 30 Dias

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS

PROCESSO n. 1012561-23.2018.8.11.0003

Valor da causa: 0,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58)

 POLO ATIVO: Nome: ELDER SANTIAGO LIMA

Endereço: AVENIDA CANINDÉ, 553, JARDIM IGUASSU, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78730-308

POLO PASSIVO: VALMIR FERREIRA LIMA

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS

 FINALIDADE: 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 ELDER SANTIAGO LIMA move em desfavor de VALMIR FERREIRA 

LIMA, sendo decretada a interdição desta conforme se vê da 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: " (...) 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 68 de 294



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 VALMIR FERREIRA LIMA (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 curador da parte interditada a parte requerente, ELDER SANTIAGO 

LIMA. 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, 19 de fevereiro de 2020.

(Assinado Digitalmente)

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CG

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008059-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. S. (REQUERENTE)

S. R. S. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002678-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. E. (AUTOR(A))

S. L. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. O. A. E. (REU)

A. M. E. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT25929/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO ANTONIO SERAFIM DA SILVA OAB - MS23871 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010549-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006976-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VITORIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PATRICIA VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVALINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003245-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILDA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DE ARAUJO PORTO (DE CUJUS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A 

INICIAL NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004557-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. F. (REU)

 

Processo: 1004557-60.2019.8.11.0003 Vistos etc., 01. Intime-se a autora 

pessoalmente e via patrono para que informe o endereço atualizado da 

requerida, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, IV, 

CPC). 02. Em sendo atendido, elaborem-se o de estudo psicossocial (ECA, 

art. 167) junto à requerida, em laudo circunstanciado no prazo de 20 

(vinte) dias. Na sequência, colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015103-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. G. (AUTOR(A))

A. D. B. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 
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(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

 

Diante da Contestação apresentada, IMPULSIONO os autos para promover 

a intimação da parte autora, devendo-se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000999-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. S. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000999-17.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Cumprimento de 

Sentença” Livia C. S. de S. (d.n. 15/08/2015), menor representada por sua 

genitora Alana G. S. de S. em face de Osmano C. P., todos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro do processo, foi efetivado 

pesquisa em via BacenJud, a fim de possibilitar a indisponibilidade de 

dinheiro em aplicação financeira por meio do sistema BacenJud, da qual 

obteve-se êxito sobre o montante de R$ 690,08 e R$ 472,49 (ID 24257381 

e 29138508). A ordem foi efetivada em 11/02/2020, todavia, constatou-se 

que o débito alimentar foi atualizado em outubro do ano de 2019 (ID 

25174414). Diante desta situação, oportunizou-se a parte exequente a 

atualizar o montante devido, no prazo de três dias, quedando-se silente 

até apresente data. O executado foi cientificado pessoalmente, consoante 

certidão ancorada ao ID 29333408. É o relatório. Decido. Prima facie, 

registra-se, que diante da indisponibilidade de valor superior ao 

perseguido, foi oportunizado a exequente atualizar o débito em prazo 

razoável, de três dias, cuja expedição eletrônica perfectibilizou-se em 

18/02/2020. Diante disso, invocando a proporcionalidade e razoabilidade, 

entendo suficientemente exaurido o prazo antes concedido para a 

manifestação da parte interessada, de modo que, passo a deliberar. 

Destarte, dou por consolidado o débito objeto da demanda constante do 

cálculo derradeiro, correspondente ao valor de R$ 699,84 (seiscentos e 

noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Nesse contexto, 

verifica-se que o bloqueio via BacenJud ocorreu sobre o montante 

superior ao total do débito, uma vez que foram indisponibilizados a quantia 

de R$ 690,08, já vinculados à conta única (ID 29490233), e o 

remanescente de R$ 472,49. Por mero cálculo aritmético, tem-se que resta 

o valor de R$ 9,76 devidos à exequente (em relação àqueles vinculados a 

conta única) os quais deverão ser descontados do saldo remanescente 

bloqueado. Assim, promova-se a vinculação do valor de R$ 9,76 em favor 

da exequente, em relação ao débito remanescente de R$ 472,49 e, via de 

consequência, efetivo a liberação do valor residual bloqueado no quantum 

de R$ 462,73 em favor do executado, conforme extrato anexo. Ante o 

exposto, inexistindo qualquer questão pendente a ser apreciada e, 

garantido o pagamento integral da quantia vindicada DECLARO EXTINTA a 

presente Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso objeto 

da presente execução (setembro/2017 a outubro/2017), em consonância 

com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará de levantamento do valor constrito em favor do 

exequente, conforme dados bancários fornecidos na peça de ingresso. 

Sem custas e honorários eis que, diante das especificidades da causa, 

DEFIRO ao executado os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se com as baixas e comunicações necessárias. 

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004406-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO ARAUJO VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS OAB - MT3677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARIA AMELIA MUNIZ (REQUERENTE)

 

Processo: 1004406-94.2019.8.11.0003 Vistos etc., Concedo a dilação de 

prazo vindicada. Todavia, pelo prazo improrrogável de 90 dias, sobretudo 

tendo em vista a natureza do pedido e o tempo de tramitação da ação. 

Intime-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008842-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. M. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. (REQUERIDO)

J. C. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTA AO CURADOR NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004948-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO RODRIGUES OAB - MS15658 (ADVOGADO(A))

ANA SABRINA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MS22870 (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o patrono da parte arequerida, para fazê-la comparecer a 

audiência de tentativa de Mediação para a data de 07 de abril de 2020 às 

14 horas, a realizar-se perante a Sra. Conciliadora Judicial, lotada nesta 

unidade judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004948-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO RODRIGUES OAB - MS15658 (ADVOGADO(A))

ANA SABRINA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MS22870 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1004948-15.2019.8.11.0003 Vistos etc. I. Atualize-se o 

endereço da Autora (ID 23474906). II. De início, designo Sessão de 

tentativa de Mediação para a data de 07 de abril de 2020 às 14 horas, a 

realizar-se perante a Sra. Conciliadora Judicial, lotada nesta unidade 

judiciária. Destarte, intimem-se as partes, com urgência, a fim de que 

compareçam à audiência ora aprazada. III. Doravante, ante a 

indisponibilidade dos interesses em baila, na hipótese de restar infrutífera 

a sessão de mediação e, desde já, visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, que estabeleceram os 

Princípios da Cooperação e não-surpresa, bem como a celeridade 

processual, deverão as partes, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

sessão infrutífera, e sob pena de preclusão e em igual período (05 dias): 

a) Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob 

pena de indeferimento; Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor adequação da pauta 

pelo juízo. b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma 

ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a necessidade 

de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa da regra 

geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de 

direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, colha-se parecer 

ministerial. Rondonópolis/MT, 20 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1010426-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. X. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. A. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA A DATA: 29/04/2020 ÀS 16hs

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007050-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Â. M. B. O. (TESTEMUNHA)

 

Processo nº.: 1007050-78.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do pedido 

retro, atualize-se os dados da Autora. No mais, ante a possibilidade de 

composição com a resolução integral do conflito, redesigno o dia 

29.04.2020, às 17 horas data para realização de audiência de conciliação, 

conforme pauta da Senhora Conciliadora Judicial Intime-se a autora, 

conforme endereço informado derradeiramente. Intimem-se, todos. Ciência 

ao Defensor Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004572-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. A. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1004572-63.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Cumprimento de 

Sentença” ajuizado por Amanda R. V. F. e Letícia V. F., representadas por 

sua genitora Sra. Andreia V. de A. S., em face de Ronaldo F. da S., todos 

devidamente qualificados nos autos, em síntese, objetivando o 

recebimento dos alimentos vencidos e inadimplidos referente aos meses 

de abril/maio/junho do ano de 2018, bem como daqueles que vencerem no 

curso do processo, sob o rito da coerção pessoal. Em petição derradeira, 

a parte executada noticiou o pagamento integral do débito, instruindo aos 

autos declaração e recibo com reconhecimento de veracidade da 

assinatura perante o Tabelionato de Notas local. É o relatório. A par da 

noticia do pagamento integral do débito vindicado nesses autos, abra-se 

imediata vista à Defensoria Pública para manifestação no menor prazo 

possível. Cumpra-se, com urgência. Rondonópolis-MT, 09 de março de 

2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013879-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. (REQUERIDO)

 

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA A DATA: 07/04/2020 ÀS 15hs

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013236-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. I. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. M. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a Carta Precatória com ESTUDO 

PSICOSSOCIAL recebido por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à 

INTIMAÇÃO das partes, através dos patronos habilitados, para que tomem 

ciência e, querendo, manifestem-se, no prazo legal; bem como, do 

MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014200-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1014200-42.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO proposta por formulado por JUNIOR PASSARELLI ANTUNES em 

face de SIMONE APARECIDA LIMA ANTUNES, ambos bem qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram documentos. Recebida a exordial, indeferiu-se 

o pedido de justiça gratuita, bem como designou-se audiência de 

conciliação (ID 26093061). A requerida foi devidamente citada conforme 

certidão lavrada pelo Sr. Meirinho no ID 29049149. Em sede de audiência 

de conciliação as partes acordaram acerca da dissolução do vínculo 

matrimonial, tendo na oportunidade a requerida informado expressamente 

o interesse em permanecer utilizando o nome de casada. No mais, a 

requerida comprometeu-se a comparecer em no Banco do Brasil a fim de 

promover o cancelamento da conta conjunta, conforme disposto no termo 

de audiência registrado no ID 29640518. Relatei o essencial. Decido. 1. 

Considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Pois bem. 

Cuida-se de Ação de Divórcio, proposto por JÚNIOR PASSARELLI 

ANTUNES em desfavor de SIMONE APARECIDA LIMA, ambos bem 

qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Os requerentes são casados consoante certidão vertida no ID n. 

27301998. A pretensão homologatória satisfaz às exigências do art. 226, 

§ 6º da Constituição Federal. No mais, quanto ao nome conjugal (CC, 

1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de opção expressa 

nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 

1.578, § 2º). Em face do exposto, a par de homologar o acordo vertido no 

ID n. 29640518 com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil., 

DECRETO O DIVÓRCIO de JÚNIOR PASSARELLI ANTUNES e SIMONE 

APARECIDA LIMA ANTUNES, adrede qualificados. O cônjuge virago 

permanecerá usando o nome de casada. Expeça-se o competente 

mandado de averbação (art. 10, inciso I, do Código Civil em vigor e art. 29, 

§1º, alínea “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de 

Pessoas Naturais. 2. Por oportuno, saliento que malgrado tenha a parte 

autora oferecido alimentos em favor da requerente, em consulta realizada 

via sistema PJE nesta oportunidade, constatei que aos 29/10/2019, foi 

protocolado pela Sra. Simone Aparecida Lima, que ora figura como parte 

requerida no presente feito, nesta Especializada, “Ação de Alimentos com 

pedido de Tutela de Urgência na fixação de Alimentos Provisórios” em 

face do Sr. JUNIOR PASSARELLI ANTUNES, processo nº 

1013546-55.2019.8.11.0003. Desse modo, tenho como prevento o 

processo supramencionado no que diz respeito à referida temática, 

devendo as partes, querendo, dirigir-se ao r. feito para formularem os 

pedidos e concessões pertinentes. 3. Por fim, aguarde-se o transcurso do 
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prazo legal para a oferta de contestação. Após, com ou sem 

manifestação, intime-se a parte autora. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002635-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KALIMAN MOREIRA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO GOULART (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANDREA BREVES GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO)

C. A. G. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

KALYNA MOREIRA GOULART (HERDEIRO)

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

VALDERIA POLICARPO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO DURANTE ITACARAMBI (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO OAB - SP214880 (ADVOGADO(A))

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA OAB - MT7895/O 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR os patronos das partes, para fazê-las comparecerem a audiência 

de de mediação para o dia 14 de abril de 2020 às 14h00min, a realizar-se 

no Núcleo de Conciliação/Mediação deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001313-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JERACINA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MACHADO MIRANDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001313-94.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1.A teor do pedido retro, concedo 

a dilação de prazo, suspendendo-se o processo pelo prazo de 90 dias, 

deixando de fazê-lo por prazo superior haja vista o tempo de tramitação 

processual, estando o presente feito incluso em meta prioritária de 

julgamento estabelecida pelo CNJ. 2. Escoado o prazo, independentemente 

de intimação, tornem-me conclusos. Intime-se. Rondonópolis-MT, 11 de 

novembro de 2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003820-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. D. N. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003820-28.2017.8.11.0003. Vistos etc., 1.A teor do pedido retro, hei por 

bem suspender o processo pelo prazo de 60 dias, deixando de fazê-lo por 

prazo superior haja vista o tempo de tramitação processual, estando o 

presente feito incluso em meta prioritária de julgamento estabelecida pelo 

CNJ. 2. Escoado o prazo, intime-se a parte exequente pessoalmente para 

que apresente pedido apto ao prosseguimento do feito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Rondonópolis-MT, 11 de novembro 

de 2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002635-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KALIMAN MOREIRA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO GOULART (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANDREA BREVES GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO)

C. A. G. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

KALYNA MOREIRA GOULART (HERDEIRO)

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

VALDERIA POLICARPO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO DURANTE ITACARAMBI (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO OAB - SP214880 (ADVOGADO(A))

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA OAB - MT7895/O 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o inventariante o qual deverá conferir integral cumprimento ao 

decisum de ID 18944075, especialmente visando a apresentação de Guia 

de Informação e Apuração de ITCMD devidamente acompanhada da 

avaliação administrativa do acervo patrimonial inventariado, com o 

respectivo comprovante de recolhimento do tributo ou declaração de 

isenção do mesmo, acompanhada ainda dos seguintes documentos: a) 

certidão negativa de débito do município de Presidente Prudente/SP em 

nome do falecido; b) certidão de matrícula do imóvel a que alude o contrato 

particular de compra e venda de ID 20709296. Ainda, o representante do 

espólio haverá de providenciar a averbação da carta de divisão junto às 

margens das matrículas pertinentes (ID 20709294), consoante itens ‘28’ a 

‘34’ das primeiras declarações e esclarecer acerca da copropriedade 

existente sobre o imóvel de matrícula nº. 41.792 (ID 20708856).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012626-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. H. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

 

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO PARA A DATA: 17/06/2020 ÀS 14hs30min

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006501-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. D. O. R. (REQUERIDO)

R. M. D. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 27217721.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002959-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

L. S. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINAIR CRISTINA DE PAULA OAB - MT18040-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 25998164

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007509-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO à intimação da parte AUTORA, para que, querendo, se 

manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do artigo 350, do 

CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005721-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. B. D. O. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para manifestar acerca dos doc (comprovante de 

rendimento) juntados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008989-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. J. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. L. D. S. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o partrono da parte autora acerca da diligencia do oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004572-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. A. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1004572-63.2018.8.11.0003. Vistos etc., A par da noticia do pagamento 

integral do débito vindicado nesses autos, DECLARO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença, em relação às parcelas objeto da presente 

execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de soltura, a ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. Sem custas e honorários, ante 

a gratuidade da Justiça, restando concedido ao executado a r. benesse. 

Preclusa a via recursal e promovida às anotações pertinentes, 

arquivem-se os autos. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003140-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHAYANE ALVES SILVA DELMONIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Parte Autora: SHAYANE ALVES SILVA DELMONIS, brasileira, casada, RG 

n.º 0938320249 MEX/MS, inscrita no CPF/MF 026.653.961-06. Parte 

Requerida: NÃO HÁ. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - PROCESSO: 

10031410-38.2020.8.11.0003 - 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. A Requerente foi registrada 

como SHAYANE ALVES SILVA DELMONIS, filha de JOSÉ MEURIVA 

DELMONIS e ELVIRA PAULA SILVA DELMONIS. Diante a extensão do 

nome de casada, é vontade da Requerente retirar sobrenomes de 

nascimento, sendo estes: “ALVES” e “SILVA. O Requerente requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja retificada a 

certidão de casamento da mesma passando a constar seu nome como 

SHAYANE DELMONIS BORGES. Despacho/Decisão: Vistos etc., 

(...)Tratando-se de retificação de registro civil, citem-se os eventuais 

interessados, via edital, com o prazo de 20 (trinta) dias (art. 109 da Lei 

6.015/73). (...). Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 9 de março de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010275-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CAETANO DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE GADANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010275-84.2020.8.11.0041 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, 6 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010191-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE LUIZA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010191-83.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, em plantão judiciário, dada a proximidade da audiência 

designada no juízo deprecante. Após, devolva-se à origem mediante a 

adoção das formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como 

mandado. Às providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010256-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO GARCIA OAB - MS7794 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE OLEINIK (REQUERIDO)

OLGA MIYECO SATO OLEINIK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010256-78.2020.8.11.0041 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, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. 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). 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”. Às 

providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010297-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JACKSON DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISERGIO NUNES CARDOSO OAB - MA18691 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010297-45.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, em plantão judiciário, dada a proximidade da audiência 

designada no juízo deprecante. Após, devolva-se à origem mediante a 

adoção das formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como 

mandado. Às providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026101-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR VIDA - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA OAB - PR18084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VITOR HENRIQUE DE MIRANDA CORRENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1026101-87.2019.8.11.0041 Vistos. Vê-se da 

petição de id. 29212550, que a parte autora requer a suspensão do 

presente feito pelo prazo de 30 dias para que“realize diligências para 

encontrar o endereço atual dos Réus”. Considerando o período 

transcorrido entre o aludido pedido e a presente data, concedo o prazo de 

10 (dez) dias para que a parte interessada informe novo endereço para 

cumprimento do ato deprecado. Com a manifestação, cumpra-se, servindo 

a cópia desta decisão como mandado. Decorrido o prazo assinalado sem 

pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das providências necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010102-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NABIH FARES FARES (REQUERIDO)

FARES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BRAGA OAB - 015.152.739-38 (PROCURADOR)

JORGE LUIZ BRAGA OAB - 169.729.709-97 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010102-60.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. 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). 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”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 7 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057151-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA LAUREANO LEME OAB - MT6907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA 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. 29070911, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 9 de março 

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: 1055161-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDALVO GARCIA OAB - PR09880 (ADVOGADO(A))

EDALVO GARCIA JUNIOR OAB - PR68569 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. 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. 27623892, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 9 de março 

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: 1038364-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO OLIVEIRA GUIMARAES TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIO LUCAS DE SOUZA PEREIRA OAB - MG189994 (ADVOGADO(A))

ISRAEL MATOS DE SOUZA LIMA OAB - MG167950 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS LOPES (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 
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- 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 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

9 de março de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043793-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REYNALDO PEREIRA DE SA E 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 Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

9 de março de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006709-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. C. G. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE CHANA GOMES OAB - 977.947.911-20 (REPRESENTANTE)

FABIO TSUYOSHI ENOMURA OAB - PR50080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. (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. 30028908, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 9 de março 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040687-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

ALIANCA RS/SC - SICREDI ALIANCA RS/SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS OAB - RS48921 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBTEC - CENTRO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EDUCACAO E CULTURA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCOS LOURENCO HERTER (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. 30006108, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 9 de março 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0004821-61.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. A. E. 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. 26683830, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 9 de março 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030856-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO FERREIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

ELISANGELA RENATA COSTA SILVA (REQUERIDO)

DANIEL GONZAGA CORREA (REQUERIDO)

ADENILSON ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A 

(ADVOGADO(A))

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1030856-57.2019.8.11.0041 

Requerente: Ministério Público de Mato Grosso. Requeridos: Daniel 

Gonzaga Correa, Adenilson Alves Feitosa, Edinaldo Ferreira de Santana e 

Elisangela Renata Costa Silva. Data e horário: 03 de março de 2020, às 

14h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães. 

Promotor de Justiça: Aurélio René Arrais. Testemunha: Silvio Luiz Gomes 

da Silva (CPF n.° 030.130.881-09). OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o 

pregão e aberta a solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. 

Ausentes as partes requeridas e seus respectivos procuradores, embora 

regularmente intimados através do DJe n. 10.668, de 01/02/2020. Foi 

colhido o depoimento da testemunha arrolada pela requerente, conforme 

termo anexo e gravação audiovisual que acompanham a presente ata. 

DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a finalidade desta carta precatória, 

devolva-se à comarca de origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias, com baixa na distribuição. Nada mais. Eu, Lorena 

Larranhagas Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. 

Às providências. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Aurélio 

René Arrais Promotor de Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003407-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA TOLEDO MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO SUZIN OAB - MS15972 (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA SCHEEREN DO VALLE OAB - MS10549 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1003407-90.2020.8.11.0041 

Requerente: Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Requeridos: Maria Terezinha Toledo Monteiro da Silva, Braz de Siqueira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 75 de 294



Nascimento e Lívia Espírito Santo Rosa. Data e horário: 03 de março de 

2020, às 15h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Promotor de Justiça: Aurélio René Arrais. Advogada 

requerida: Patrícia Aparecida de Almeida Maciel. (OAB/MT 12.507) 

Depoente: Maria Terezinha Toledo Monteiro da Silva. (CPF n.° 

293.748.801-30) OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a 

solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausentes os 

requeridos Braz de Siqueira Nascimento e Lívia Espírito Santo Rosa e seus 

respectivos procuradores, embora regularmente intimados através do DJe 

n. 10.668, de 01/02/2020. Foi colhido o depoimento pessoal da requerida 

Maria Terezinha Toledo Monteiro da Silva, conforme termo anexo e 

gravação audiovisual que acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES 

Vistos. Cumprida a finalidade desta carta precatória, devolva-se à 

comarca de origem mediante a adoção das formalidades necessárias, com 

baixa na distribuição. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de 

Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Aurélio René Arrais Promotor de 

Justiça Patrícia Aparecida de Almeida Maciel Advogada requerida

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046041-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Ministerio Público do Estado do Paraná (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIK DE CARLO MAGGI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IJAIR VAMERLATTI OAB - PR14928 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEIVIS CESLEI MAGGI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1046041-38.2019.8.11.0041 

Requerente: Ministério Público do Estado De Paraná. Requeridos: Patrik de 

Carlo Maggi, Valmor Treib e Jose Matias do Nascimento. Data e horário: 03 

de março de 2020, às 15h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio 

Roberto Zeni Guimarães. Promotor de Justiça: Aurélio René Arrais. 

Advogado Requerido Patrik de C. Maggi: Igor Rodrigues Silva (OAB/MT 

25.945/O) Testemunha: Deivis Ceslei Maggi (CPF n.° 784.008.139-87). 

OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a solenidade, 

presentes as pessoas acima nominadas. Ausentes os requeridos Valmor 

Treib e Jose Matias do Nascimento e seus respectivos procuradores, 

embora regularmente intimados através do DJe n. 10.668, de 01/02/2020. 

O ilustre Promotor de Justiça arguiu a contradita da testemunha Deivis 

Ceslei Maggi ao argumento de que é irmão do requerido e supostamente 

teria interesse no feito, além de ser impedido nos termos do §2º do art. 

447 do CPC. Em decisão do incidente, este juízo entendeu por bem ouvir a 

referida pessoa, e assim o fez com suporte no art. 447, §§ 4° e 5° do CPC, 

e evidentemente caberá ao juízo deprecante, enquanto condutor do 

processo, atribuir o valor que possa merecer o depoimento em exame. Foi 

colhido o depoimento da testemunha arrolada pelo requerido Patrik de 

Carlo Maggi, conforme termo anexo e gravação audiovisual que 

acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a 

finalidade desta carta precatória, devolva-se à comarca de origem 

mediante a adoção das formalidades necessárias, com baixa na 

distribuição. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, 

Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito Aurélio René Arrais Promotor de Justiça 

Igor Rodrigues Silva Advogado requerido

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056857-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (REQUERENTE)

WADILSON RONDON DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO BORGES OAB - DF44825 (ADVOGADO(A))

RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR OAB - DF28868 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR SOARES DE SOUZA OAB - MG107255-O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO OAB - DF05008 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ARAXÁ- MG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO BORGES ALMEIDA OAB - MG96071 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1056857-79.2019.8.11.0041 

Requerente: Ausec Automação e Segurança Ltda. Requerido: Município de 

Araxá. Data e horário: 03 de março de 2020, às 16h00min. PRESENTES 

Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães. Advogado requerente: 

Júlio César Soares de Souza. (OAB 107255). Testemunha: Wadilson 

Rondon da Silva (CPF n.° 818.402.761-34). OCORRÊNCIAS Vistos. 

Efetuado o pregão e aberta a solenidade, presentes as pessoas acima 

nominadas. Ausente a parte requerida e seu respectivo procurador, 

embora regularmente intimados. Foi colhido o depoimento da testemunha 

arrolada pela empresa requerente, conforme termo anexo e gravação 

audiovisual que acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES Vistos. 

Cumprida a finalidade desta carta precatória, devolva-se à comarca de 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias, com baixa na 

distribuição. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, 

Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito Júlio César Soares de Souza Advogado 

requerente

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003230-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA (REQUERIDO)

MATEUS ROBERTE CARIAS (REQUERIDO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

REGINA CELI MARQUES RIBEIRO (REQUERIDO)

JONAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1003230-29.2020.8.11.0041 

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Requeridos: 

José Carlos Junqueira de Araújo, Regina Celi M. R de Souza e outros. Data 

e horário: 03 de março de 2020, às 16h30min. PRESENTES Juiz de Direito: 

Claudio Roberto Zeni Guimarães. Promotor de Justiça: Aurélio Renné 

Arrais Advogado requerida Regina C. M. R de Souza: Fabio José Longhi 

(OAB/MT 5089/B). Testemunha: Vilmar Souza de Oliveira (CPF n.° 

353.361.101-91). Estagiário de direito: Juan Romero Santos Souza. 

Estagiário de direito: Helena De Mello Granja. Estagiário de direito: Leidiane 

Santana Nogueira. OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a 

solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausentes as partes 

requeridas José Carlos Junqueira de Arapujo, Jonas José da Silva, Urbis – 

Instituto de Gestão Pública e Mateus Roberte Carias e seus respectivos 

procuradores, embora regularmente intimados através do DJe n. 10.668, 

de 01/02/2020. Foi colhido o depoimento da testemunha arrolada pela 

requerida Regina Celi Marques Ribeiro de Souza, conforme termo anexo e 

gravação audiovisual que acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES 

Vistos. Cumprida a finalidade desta carta precatória, devolva-se à 

comarca de origem mediante a adoção das formalidades necessárias, com 

baixa na distribuição. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de 

Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Fabio José Longhi Advogado 

requerida

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056357-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYLA TANNUS DE ALMEIDA CARNEIRO OAB - SP259730 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA HUBINGER ARAUJO OAB - SP124686 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1056357-13.2019.8.11.0041 

Requerente: Caramori Veículos Ltda. Requeridos: Jaguar e Land Rover 

Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda. Data e horário: 05 de março 

de 2020, às 14h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Advogado requerido: Mark Kreidel (OAB 183173/SP). 

Advogado requerente: Reinaldo Americo Ortigara (OAB 9552/O/MT). 

Testemunha: Valter Minoru Shiga (CPF n.° 023.659.768-08). 

OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a solenidade, 

presentes as pessoas acima nominadas. Ouvida uma testemunha, 

conforme termo anexo. O ilustre advogado da requerida arguiu a 

contradita da testemunha Valter Minoru Shiga ao argumento de que era 

funcionário da empresa do mesmo grupo Caramori Veículos Ltda. e 

supostamente teria interesse no feito, conforme consta no termo de 

gravação. Com a palavra, o douto advogado da requerente impugnou a 

contradita afirmando que na atualidade a testemunha não mais trabalha 

para a empresa autora e nenhuma de suas coligadas. A testemunha 

afirma que no período que ocorreram os fatos que deram causa a ação 

realmente trabalhava na Caramori, e que dias atrás se desligou de uma de 

suas coligadas à qual ainda prestava serviços. A contradita foi 

devidamente instruída, conforme consta da gravação audiovisual que 

acompanha a presente, e este Juízo se limitou a formular e instruir o 

incidente, não o decidindo, portanto, diante do entendimento de que 

somente as matérias expressas no rol do art. 267 do NCPC é que 

poderiam implicar na não oitiva da testemunha, cujo ato, diga-se, importaria 

na recusa do cumprimento da precatória. Aos argumentos supra, os quais 

tem amparo em jurisprudência da Segunda Seção do STJ (CC41390, DJU 

24.05.04), reitere-se que este Juízo, por ser mero executor dos atos 

deprecados não pode se negar a tomar o depoimento de testemunha 

considerada impedida ou suspeita, vale dizer, somente pode recusar o 

cumprimento da Carta nas expressas e limitativas hipóteses elencadas no 

art. 267 do NCPC. Cumprida a finalidade desta carta precatória, devolva-se 

à comarca de origem mediante a adoção das formalidades necessárias, 

com baixa na distribuição. Nada mais. Eu, José Viegas Mendes Neto, 

Assessor de Gabinete II, digitei. Às providências. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito Mark Kreidel Advogado requerido Reinaldo 

Americo Ortigara Advogado requerente

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055322-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DOURADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES MARQUES NOBREGA OAB - SP60642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PEREIRA (REQUERIDO)

CLARICE BEE PERERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ BALBINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1055322-18.2019.8.11.0041 

Requerente: Paulo Francisco Dourados. Requeridos: Airton Pereira e 

outro. Data e horário: 05 de março de 2020, às 14h30min. PRESENTES Juiz 

de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães. OCORRÊNCIAS Vistos. 

Efetuado o pregão e aberta a solenidade, ausentes as partes e seus 

respectivos procuradores, embora regularmente intimados através do DJe 

n. 10.667, de 31/01/2020. A testemunha Luiz Balbino da Silva não foi 

localizada no endereço indicado na carta, conforme certidão do Oficial de 

Justiça de id. 29663272. DELIBERAÇÕES Vistos. Conquanto devidamente 

cientes da audiência, aqui não se encontram as partes, seus advogados e 

a testemunha que seria ouvida, inexistindo nos autos quaisquer 

requerimentos que pudessem justificar tais ausências. O não 

comparecimento da testemunha, da parte que a arrolou e de seu 

advogado, implica em presumir que houve desistência da inquirição, nos 

termos no art. 455, §§ 2° e 3° do CPC. Diante do exposto, declaro preclusa 

a produção da aludida prova testemunhal, ordenando que a Secretaria 

promova a devolução desta precatória no estado em que encontra, 

mediante a adoção das providências necessárias. Nada mais. Eu, José 

Viegas Mendes Neto, Assessor Gabinete II, digitei. Às providências. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057561-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS G.FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Termos e gravações audiovisuais anexos.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002217-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIRO BATISTA BRAGA (REQUERIDO)

CARLOS RAPOSO BRAGA (REQUERIDO)

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1002217-92.2020.8.11.0041 

Requerente: Cleuza Da Silva Dutra. Requeridos: Izairo Batista Braga, 

Carlos Raposo Braga, Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A e 

Aviação Agrícola Manain – ME. Data e horário: 05 de março de 2020, às 

16h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães. 

Advogado da requerida Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A: 

Pedro Paulo Peixoto Da Silva Junior (OAB 12.007/MT). Testemunha: 

Vanderlei De Oliveira Silva (CPF n.° 627.788.701-72). OCORRÊNCIAS 

Vistos. Efetuado o pregão e aberta a solenidade, presentes as pessoas 

acima nominadas. Ausente a parte autora, e os requeridos Izairo Batista 

Braga, Carlos Raposo Braga e Aviação Agrícola Manain – ME seus 

respectivos procuradores, embora regularmente intimados através do DJe 

n. 10.668, de 01/02/2020. O advogado da parte requerida Agro Amazônia 

Produtos Agropecuários S.A informa que a testemunha Vanderlei é a 

mesma que prestou depoimento em momento anterior, nesta data, nesta 

Vara, nos autos da carta precatória 1002110-48.2020.8.11.0041, e que o 

processo de onde esta precatória foi extraída é exatamente o mesmo do 

qual foi extraída aquela outra precatória. Diante disso, em nome da 

celeridade processual, requer a reprodução nestes autos do teor do 

testemunho prestado naqueles autos. Indagada a testemunha Vanderlei de 

Oliveira Silva esclarece que o teor do depoimento prestado na precatória 

anterior, de n. 1002110-48.2020.8.11.0041, retrata o que tem a dizer nesta 

precatória, ratificando o conteúdo da gravação audiovisual, e o ilustre 

advogado de sua vez declara que não teria outras perguntas a formular 

além das já respondidas naquela carta. DELIBERAÇÕES Vistos. Foi colhido 

o depoimento da testemunha arrolada pelo requerido Agro Amazônia 

Produtos Agropecuários S/A, conforme termo anexo e gravação 
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audiovisual que acompanham a presente ata. Como visto, o ilustre 

advogado da parte ré (Agroamazônia) pleiteia o empréstimo da prova oral 

hoje produzida nos autos da precatória n. 1002110-48.2020.8.11.0041, o 

que resulta deferido, de forma que a gravação audiovisual produzida na 

referida deprecata ora é reproduzida para estes autos, observando-se, 

ademais que este juízo teve a cautela de indagar a testemunha sobre a 

existência de outros fatos que poderiam ser esclarecidos, o que restou 

respondido como não, além do que a testemunha ratificou o aludido 

depoimento. Portanto, dou por cumprida a finalidade desta carta 

precatória, ordenando sua devolução à comarca de origem mediante a 

adoção das formalidades necessárias, com baixa na distribuição. Nada 

mais. Eu, José Viegas Mendes Neto, Assessor de Gabinete II, digitei. Às 

providências. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Pedro Paulo 

Peixoto Da Silva Junior Advogado requerido

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043586-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE ALMEIDA FAVA JUNIOR & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

RAQUEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER S COMERCIO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE REGINA DO NASCIMENTO OAB - SP192256 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1043586-03.2019.8.11.0041 

Requerentes: Ailton De Almeida Fava Júnior, Raquel Alves Da Silva e A. 

De Almeida Fava Junior E Cia Ltda – ME. Requerido: Mister Sheik Comercio 

e Empreendimentos e Administração Ltda. Data e horário: 05 de março de 

2020, às 17h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Requerente: Raquel Alves Da Silva. (CPF n.° 287.597.488-26) 

Advogada requerentes: Taise Alexandre Eleodoro Bailona (OAB 

27768-B/MT). Testemunha: Jovanil Francisca Pinheiro (CPF n.° 

328.018.581-53). OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a 

solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. A advogada da parte 

autora requereu a oitiva da requerente nesta mesma solenidade, 

esclarecendo que o pedido neste sentido foi formulado ao juízo 

deprecante. Quanto ao pleito, observa este juízo que no objeto da 

presente não se encontra a oitiva autora, nos autos não há aditamento da 

precatória para tal finalidade, de forma que resulta indeferida a pretensão. 

Ausente a parte requerida e seus respectivos procuradores, embora 

regularmente intimados através do DJe n. 10.671, de 06/02/2020. Foi 

colhido o depoimento da testemunha arrolada pela requerente, conforme 

termo anexo e gravação audiovisual que acompanham a presente ata. 

DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a finalidade desta carta precatória, 

devolva-se à comarca de origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias, com baixa na distribuição. Nada mais. Eu, José Viegas 

Mendes Neto, Assessor de Gabinete II, digitei. Às providências. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Raquel Alves Da Silva Requerente 

Taise Alexandre Eleodoro Bailona Advogada requerente

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010408-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA GRAZIELE RODRIGUES OAB - SP334499 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MONTEIRO PATRICIO FELICIANO (REQUERIDO)

VIVIANE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010408-29.2020.8.11.0041 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, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010441-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA LAUREANO LEME OAB - MT6907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MENDES BARRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010441-19.2020.8.11.0041 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, 9 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057607-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUNEI SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V N DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1057607-81.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação da empresa V N de Almeida, todavia, não foi 

possível realizar o ato, diante da informação contida na certidão de id. 

27982044. Intimada a se manifestar acerca da diligência negativa do 

Oficial de Justiça, a parte autora requer que a citação seja realizada por 

edital. (id. 28218117) Como este juízo é mero executor dos atos 

deprecados, dentre os quais não consta a realização de citação editalícia, 

tal requerimento deverá ser encaminhado à análise do juízo deprecante. 

Assim, dê-se ciência desta decisão e do pleito constante do id. 28218117 

àquele juízo, acompanhado dos documentos necessários, solicitando que 

se pronuncie a respeito em 20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das providências necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052334-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON DIVINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES MARTINS SIQUEIRA OAB - GO49226 

(ADVOGADO(A))

RANIELA MARTINS SOARES OAB - GO40631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1052334-24.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 26352980, até esta data 

o Oficial de Justiça não comprovou que a diligência se aperfeiçoou. 

Portanto, oficie-se à Central de Mandados ordenando que o meirinho 

promova o cumprimento do referido mandado e sua devolução em 05 

(cinco) dias, sob pena da adoção das medidas disciplinares pertinentes. 

Uma vez cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem, observando as 

formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 9 de março de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051856-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERCILIO ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1051856-16.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 26351323, até esta data 

o Oficial de Justiça não comprovou que a diligência se aperfeiçoou. 

Portanto, oficie-se à Central de Mandados ordenando que o meirinho 

promova o cumprimento do referido mandado e sua devolução em 05 

(cinco) dias, sob pena da adoção das medidas disciplinares pertinentes. 

Uma vez cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem, observando as 

formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 9 de março de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010235-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. R. (REQUERENTE)

R. D. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSICLER REGINA MULLER MOREIRA ANTUNES OAB - PR52042 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA MANUELA MOREIRA ANTUNES OAB - PR68464 (ADVOGADO(A))

CAMILA FERNANDA MOREIRA ANTUNES OAB - PR52041 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIUS JOSE WALHANUIK OAB - PR42714 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

C. M. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 comprovar o pagamento das custas judiciais e 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 guia de diligência poderá ser emitida por meio 

do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência oficial 

de justiça- diligência”. Já a guia das custas judiciais poderá ser emitida no 

sítio eletrônico do Tribunal de Just iça deste Estado 

(http://www.tjmt.jus.br/) através da aba serviços-guias-emitir 

guias-outros-carta precatória. Cuiabá, 9 de março 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: 1053263-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGIZA APARECIDA LISBOA (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.27018193, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 9 de março 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048355-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis (REQUERENTE)

NADIA MARIA OLIVEIRA GRACHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONIFACIO DE FRANCA (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. 29914669, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 9 de março 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003258-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003258-53.2016.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO 

VISTO O demandado requer seja deferido o pagamento do valor da R$ 

6.212,40 em dez parcelas. O pedido deve ser indeferido. Acontece que o 

réu não comprovou a impossibilidade de custear em uma única parcela o 

valor da perícia. Ele não comprovou isso porque não é carente, visto que é 

assessor parlamentar de um senador em Brasília e, com certeza, tem um 

salário digno e suficiente. Assim, indefiro o pedido de parcelamento do 

valor da perícia. Intime-se o réu para, em 15 dias, depositar o valor da 

perícia, sob pena de prosseguimento do processo sem a realização da 

prova pericial. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002919-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002919-26.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO Intime-se 

a parte autora para, em 15 dias, manifestar-se sobre a petição do INSS. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004005-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO AMORO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

VISTO. Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a petição de Id. 29317848. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002919-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002919-26.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO Intime-se 

a parte autora para, em 15 dias, manifestar-se sobre a petição do INSS. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003258-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003258-53.2016.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO 

VISTO O demandado requer seja deferido o pagamento do valor da R$ 

6.212,40 em dez parcelas. O pedido deve ser indeferido. Acontece que o 

réu não comprovou a impossibilidade de custear em uma única parcela o 

valor da perícia. Ele não comprovou isso porque não é carente, visto que é 

assessor parlamentar de um senador em Brasília e, com certeza, tem um 

salário digno e suficiente. Assim, indefiro o pedido de parcelamento do 

valor da perícia. Intime-se o réu para, em 15 dias, depositar o valor da 

perícia, sob pena de prosseguimento do processo sem a realização da 

prova pericial. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004925-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PROCESSO Nº 1004925-74.2016.8.11.0003 VISTO. MIGUEL GONÇALVES 

DOS ANJOS ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário 

de auxílio doença c/c pedido de aposentadoria por invalidez em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em 

síntese, que é segurado da Previdência Social por ter contribuído na 

qualidade de empregado, na função de operador de máquinas. Alegou que 

desenvolveu dentro da empresa as seguintes patologias: SEQUELAS DE 

TRAUMATISMO DO MEMBRO INFERIOR (CID 10 T93), DOR LOMBAR BAIXA 

(CID 10 M54.5), ESPONDILOSE (CID 10 M47), FRATURA DE OSSOS DO 

METATARSO (CID 10 S92.3), estando assim impossibilitado de exercer 

qualquer atividade física e profissional. Relatou que foi beneficiário do 

benefício de auxílio doença acidentário 91/546.189.413-1, no entanto, o 

benefício foi cessado indevidamente pela autarquia previdenciária, em 

06/09/2011, mediante alta programada, mesmo após novo pedido do 

benefício de auxílio doença, este foi indeferido, sob a alegação de “não 

constatação de incapacidade laborativa”. Afirmou que há muitos anos 

exerce essa atividade de operador de máquinas e como é de sabença tal 

atividade é extremamente desgastante para o corpo humano, tanto é que o 

autor já vem percebendo o benefício desde o ano de 2004, o que 

comprova que sua atividade laboral é totalmente prejudicial ao seu corpo. 

Assim, constatada a incapacidade definitiva, requereu a concessão de 

aposentadoria por invalidez, devendo o valor ser apurado desde a data da 

cessação indevida ocorrida em (06/09/2011); Em sendo constatada a 

incapacidade temporária, pugnou pelo restabelecimento do benefício 

previdenciário. O requerido apresentou contestação e rechaçou os 

argumentos apresentados pela autora, ressaltando que para a concessão 

dos benefícios por ela pleiteados seria necessário o cumprimento dos 

requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam 

presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total 

improcedência dos pedidos formulados na exordia. Na eventual hipótese 

de condenação do órgão previdenciário, pugnou, ainda, que o DIB seja 

fixado na data da realização do exame médico pericial (id. 4567832). O 

autor impugnou a contestação (id. 4693946). A decisão do id. 4811611 

deferiu a produção de prova pericial médica, determinando que o valor dos 

honorários do perito fosse pago pelo autor, haja vista que não existe 

nesta comarca profissional que realize perícia médica sem receber sua 

contraprestação. Contudo, o autor alegou não ter condições financeiras 

para arcar com o custo da perícia médica e requereu que o INSS seja 

compelido a pagar o valor da perícia, nos termos da Lei nº 8.620/93 (id. 

6691121). Referido pedido não foi acolhido, tendo sido determinada a 

intimação do autor para depositar o valor da perícia, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do processo prosseguir sem a realização dessa 

prova (Id 6730168). Diante da excessiva dificuldade da parte autora em 

cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

reconsiderou-se a decisão que determinou que o pagamento do valor da 

perícia fosse realizado pelo autor e inverteu-se o ônus da prova, nos 

termos do artigo 373, § 1º do CPC, a fim de que a perícia médica seja 

produzida pelo INSS (id. 15537502). Realizada perícia médica, o laudo foi 

juntado no id. 24733280. A parte autora impugnou o laudo ao argumento 

de que destoa dos laudos e atestados médicos juntados nos autos. 

Requereu a realização de novo laudo pericial (id. 25572975). O INSS, por 

sua vez, tomou ciência do laudo, mas não se manifestou. É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Ainda sobre as provas existentes nos autos, saliento 

ser desnecessária a elaboração de nova perícia médica, uma vez que o 

laudo pericial de fls. 88/89 do PDF se mostra suficiente para o deslinde da 

causa. Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, inicialmente, a 

condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de 

ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria 

incapacitada para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de 

acidente de trabalho. O benefício de auxílio doença pretendido está 

disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao 

segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividades 

habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período 

de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis: 

“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 sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em conformidade, ainda, com a 

redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação 

do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado 

seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que 

lhe garanta a subsistência. “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.” Sopesando os elementos de prova 

acostados aos autos, convenci-me de que a autora não preenche os 

requisitos para a aposentadoria por invalidez ou para o auxílio doença 

acidentário. Com efeito, o exame pericial realizado pelo médico Diógenes 

Garrio Carvalho, em 31 de maio de 2019, sob o crivo do contraditório, 

apontou que o autor foi vítima de acidente em rosco sem fim, onde ficou 

preso o pé direito. Teve fratura e deformidade no mesmo. Exame físico 

com perda de movimentos dos dedos do pé direito e deformidade leve do 
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mesmo. Refere dosalgia com pouca limitação de movimento (id. 24733280). 

Segundo o expert, o autor é portador de sequela de trauma no pé direito e 

lombalgia. A sequela no pé é decorrente de acidente de trabalho. Não 

sabe relatar a época do acidente. Apresenta deformidade e limitação leve 

em pé direito (quesitos 1, 4 e 8). Consta no laudo que o autor não 

apresenta incapacidade para o trabalho. Está trabalhando como operador 

de máquinas há 9 meses novamente (quesito 14). Observo, ainda, que, no 

contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por 

profissional hábil e isenta, apresenta-se como o elemento de prova mais 

concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na esteira 

destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à 

percepção de auxílio doença ou à aposentadoria por invalidez, porquanto 

não houve a demonstração da incapacidade total para o trabalho. Pelo 

contrário, no laudo da perícia médica consta que a sequela causou 

debilidade funcional por um determinado tempo, mas não tornou o autor 

incapacitado para o trabalho habitual e que, inclusive, exerce atualmente 

atividade remunerada (operador de máquinas id. 24733280). A despeito da 

inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, não negou 

que a lesão tenha causado debilidade funcional, mas concluiu que a 

incapacidade permaneceu um determinado tempo após um período de 

tratamento e que agora, se encontra apto para o trabalho que exerce. 

Ressalta-se que o laudo médico particular juntado pelo autor é de 2016 (id. 

25572975), portanto, não é apto para atestar o estado de saúde atual do 

requerente ou confrontar o resultado da perícia médica realizada em maio 

de 2019. Além disso, em razão do caráter temporário do auxílio doença, 

não há como determinar que a autarquia permaneça pagando o auxílio 

doença ao autor quando este reúne condições para exercer atividade que 

lhe garanta a subsistência, principalmente, quando já se encontra 

trabalhando, como no caso dos autos. Assim, justificada a cessação do 

benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os requisitos 

ensejadores de seu pagamento, em decorrência da recuperação da 

autora. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - 

AUXÍLIO DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE 

LABORAL - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A 

CAPACIDADE DO AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A 

TRABALHAR - DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM 

SUA INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO 

DO JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO. (TJ-PR: 

Apelação Cível nº 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7ª Câmara Civel, 

Relatora: Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012). Assim, 

justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que 

ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da 

inexistência de incapacidade laboral da autora. Com essas considerações 

e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados MIGUEL GONÇALVES DOS 

ANJOS contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ao pagamento dos 

honorários do perito Diógenes Garrio Carvalho, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo 

INPC, a partir da realização da perícia (fls. 31/05/2019 – -id. 24733280). 

Oficie-se à Seção de Cálculos e Pagamentos Judiciais do INSS/MT (id. 

26346165) para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, independentemente do trânsito em julgado da 

sentença. Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Transitada 

em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003258-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003258-53.2016.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO 

VISTO O demandado requer seja deferido o pagamento do valor da R$ 

6.212,40 em dez parcelas. O pedido deve ser indeferido. Acontece que o 

réu não comprovou a impossibilidade de custear em uma única parcela o 

valor da perícia. Ele não comprovou isso porque não é carente, visto que é 

assessor parlamentar de um senador em Brasília e, com certeza, tem um 

salário digno e suficiente. Assim, indefiro o pedido de parcelamento do 

valor da perícia. Intime-se o réu para, em 15 dias, depositar o valor da 

perícia, sob pena de prosseguimento do processo sem a realização da 

prova pericial. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010081-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M F GARCIA DE SANTANA HENRY - ME (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA GARCIA DE SANTANA HENRY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1010081-38.2019.8.11.0003 VISTO. M F GARCIA DE 

SANTANA HENRY ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de 

Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

alegando, em síntese, que a ocorrência de litispendência, nos termos do § 

3º do art. 337 do CPC/2015, sob o argumento que, em 29-09-09, já havia 

s i d o  d i s t r i b u í d a  a  A ç ã o  d e  E x e c u ç ã o  F i s c a l  n . º 

1009566-03.2019.8.11.0003, questionando o mesmo débito, qual seja, o 

crédito tributário pertinente à CDA n.º 20093073. Em razão disso, o 

excipiente requereu a extinção desta execução fiscal ante a ocorrência 

de litispendência. Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO manifestou-se 

nos autos, dizendo que, de fato, houve a distribuição de 02 (dois) 

executivos em relação à mesma CDA, ocorrendo a litispendência, de modo 

que deverá continuar a prosseguir apenas a Execução Fiscal n.º n.º 

1009566-03.2019.8.11.0003 – NUMERAÇÃO ÚNICA ANTIGA: 

10188-51.2009.811.0003 (427955) –, ajuizada primeiramente. É o relatório. 

Decido. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A exceção de 

pré-executividade é instrumento destinado à defesa do executado, 

sempre que houver matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a 

impedir o prosseguimento da ação executiva. O uso desse instrumento 

pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples 

análise da petição, não sendo admissível dilação probatória, que somente 

seria cabível em sede de embargos à execução, após seguro o Juízo. 

Este assunto encontra-se sumulado pelo STJ: “Súmula nº 393: A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. No 

caso, a alegação de litispendência dispensa a apresentação de embargos, 

podendo a questão ser discutida em exceção de pré-executividade. DA 

LITISPENDÊNCIA Haverá litispendência quando dois ou mais processos 

idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade 

pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, 

mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso em discussão, o 

executado alegou que o título executivo em pauta também é objeto de ação 

idêntica ajuizada anteriormente (29-09-09), qual seja, a Execução Fiscal n. 

1009566-03.2019.8.11.0003, em trâmite nesta 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca. Por sua vez, a Fazenda Pública 

reconheceu expressamente a ocorrência da litispendência, de modo que 

não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, 

devendo esta execução fiscal (1010081-38.2019.8.11.0003) ser extinta, 

nos termos do artigo 485, V do CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

Código de Processo Civil prevê em seus artigos 82, §2º e art. 85, que a 

parte vencida arcará com as despesas eventualmente antecipadas pelo 

vencedor, estabelecendo ainda que será o vencido condenado a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. A condenação no ônus de 

sucumbência decorre do princípio da causalidade, pelo qual entende-se 

que a parte vencida deu causa ao ajuizamento da demanda diante da 

pretensão resistida por si. No caso dos autos, acolheu-se as alegações 

trazidas quando da oposição da exceção de pré-executividade, cujos 

fundamentos para a impertinência da cobrança perpassaram pela 

comprovação de existência de litispendência. O excipiente teve que 

contratar advogado para se defender de uma exceção proposta em 

duplicidade pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Assim, é indubitável que o 

exequente deve arcar com o ônus de sucumbência decorrente da 

impropriedade do manejo do feito executivo. Posto isso, nos termos do 
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artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente 

ação de execução, ante o reconhecimento da litispendência. Condeno o 

exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, 

do CPC, devendo o valor dos honorários apurados ser reduzido pela 

metade, pelo fato do ESTADO DE MATO GROSSO ter reconhecido a 

ocorrência de litispendência, nos moldes do artigo 90, §4ºdo CPC. Para 

atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente 

correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do 

ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor 

dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta 

de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o 

adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença. Sem custas, em 

face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece a exequente. 

P.R.I. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 2 de março de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012953-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AMARAL CAMPOS (AUTOR(A))

AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007808-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CELESTINA DE OLIVEIRA BEZERRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007808-86.2019.8.11.0003. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANA CELESTINA DE OLIVEIRA 

BEZERRA VISTO Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, 

em 10 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 6 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013779-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003799-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR.LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014751-22.2019.8.11.0003

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)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. MAURO PAULO 

GALERA MARI, PARA QUERENDO MANIFESTAR DA IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011349-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RECKZIEGEL OAB - SC24084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. ROBSON RECKZIEGEL, 

PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014584-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. WILTON JUAREZ E 

SILVA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004121-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - MT242278-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016152-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO TEIXEIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

PISTER TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

REGINALDO PISTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo Nº 1016152-56.2019.8.11.0003 VISTO. REGINALDO PISTER 

requer o imediato desbloqueio do valor de R$ 2.163,55, penhorado na 

execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, alegando 

que: “os valores em questão pertencem ao genitor do executado, o qual 

encontra-se sofrendo de doença grave, acamado e sob os cuidados do 

executado, assim, os valores referem-se a totalidade da aposentadoria do 

Sr. Reinaldo Pister, já que o executado tem cuidado de seu pai os valores 

foram transferidos para sua conta bancária, para que o mesmo administre 

e compre as coisas necessárias à seu pai.” O executado sustenta, ainda, 

a nulidade da citação, de modo que o ato de bloqueio dos valores padece 

de nulidade. O exequente manifestou-se nos autos, pugnando pelo 

indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. NULIDADE CITAÇÃO A 

citação por edital pressupõe o completo esgotamento das diligências com 

vistas à localização do executado, somente podendo ser deferida ante a 

certeza de que se encontra em local incerto e não sabido. Isso porque a 

citação é ato imprescindível à validade do procedimento, porquanto 

promove a formação da relação processual, devendo, pois, observar os 

requisitos legais, sob pena de macular o feito de nulidade. No caso em 

debate, verifica-se que o oficial de justiça não localizou o executado pois 

não constava no mandado de citação informações suficientes para 

permitir a localização do executado. Na sequência, sem que se tentasse 

localizar o devedor por outros meios, foi requerida sua citação por edital. 

Nota-se que não foram esgotados os meios de localização do devedor. 

Todavia, não vejo como anular a citação e, consequentemente, toda 

execução a partir de sua prática, porquanto o ato processual citatório 

cumpriu sua finalidade, já que o executado compareceu espontaneamente 

aos autos, tendo, inclusive, postulado o desbloqueio de valores em sua 

conta corrente, restando, pois, dispensada a realização de nova citação, 

especialmente levando-se em conta o que prevê o artigo 239, § 1º, do 

CPC. Esse é o entendimento dos tribunais estaduais: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

- PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - NOMEAÇÃO DE BENS À 

PENHORA - PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO - 

IRRELEVÂNCIA. - Segundo a sistemática vigente, extensiva ao processo 

executivo fiscal, em se tratando de nulidade processual, a sua decretação 

depende sempre da verificação de prejuízo para o interessado, em 

prestígio à instrumentalidade das formas. - O comparecimento espontâneo 

da executada no processo de execução fiscal, nomeando bens à 

penhora, e, com isso, evitando uma constrição forçada de bens, supre a 

falta de citação, nos exatos termos do disposto no artigo 214, § 1º, do 

Código de Processo Civil, ainda que tenha ocorrido por meio de advogado 

com poderes para o foro em geral." (TJMG, Agravo de Instrumento nº 

1.0024.97.092749-7/001, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Elias Camilo, DJ 

06/10/2009) BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DO GENITOR DO 

EXECUTADO Dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil de 

2015, ser absolutamente impenhorável: “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;” Contudo, no caso em discussão, 

não há a mínima prova de que o valor penhorado seja impenhorável, pois o 

executado não comprovou que a referida importância é proveniente da 

aposentadoria do seu genitor. O executado sequer apresentou um extrato 

bancário para comprovar a origem do valor bloqueado nos autos. Aliás, 

sequer há nos autos indícios que os genitores do executado vivem sob o 

mesmo teto do demandado ou que ele cuida dos pais. Como se sabe, o 

ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é daquele que invoca 

o benefício legal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE. SÚMULA 251/STJ. 

IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. (...) 2. Nos 

termos do art. 5º, da Lei 8.009, é imprescindível para a caracterização do 

bem de família, restar comprovado que se trata do único imóvel do casal 

para moradia permanente, elemento não demonstrado no feito. 3. 

Caracterizado o instituto da confusão, resta isento o Estado do pagamento 

das custas. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO 

ESTADO PROVIDO EM PARTE” (Apelação Cível Nº 70058687922, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego 

Canibal, Julgado em 11/06/2014). Desse modo, inexistindo demonstração 

de que o valor penhorado esteja sob o amparo do artigo 833, IV do CPC, 

INDEFIRO o pedido e mantenho a constrição judicial, prosseguindo a 

execução nos seus regulares trâmites. Intimem-se os executados para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem embargos à execução. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 8 de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011520-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CHAVES RIBEIRO (EXECUTADO)

L. C. R. PERALTA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. 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. Após o pagamento das custas, 

libere-se os bens e/ou valores penhorados nos autos. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003231-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. 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. Após o pagamento das custas, 

libere-se o valor penhorado nos autos em favor do executado. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001242-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1001242-24.2019.8.11.0003 VISTO. ZILDA NUNES DA 

SILVA ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário de 

auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez com pedido 

de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado da 

Previdência Social por ter contribuído na qualidade de trabalhadora braçal. 
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Alegou que é portadora das enfermidades denominadas como 

degeneração especificada de disco intervertebral (CID M 51.3), 

espondilose (CID M47), lumbago com ciático (CID 54.4) e artroses (CID 

M19), que a impede de continuar exercendo suas atividades laborativas, 

razão pela qual lhe foi concedido o benefício de auxílio doença nº 

603.457.798-9, pelo período de 10/12/2013 a 04/05/2014, quando foi 

cessado sob a alegação de inexistência de incapacidade laborativa. 

Sustentou que se encontra incapacitada para o trabalho, pois os sintomas 

persistentes e incidentes da doença a impedem de exercer atividades 

profissionais. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para que 

o requerido restabeleça o auxílio doença, e posteriormente, converta em 

aposentadoria por invalidez. A ação foi ajuizada na Justiça Federal, onde 

foram realizados os seguintes atos: O INSS apresentou contestação e 

rechaçou os argumentos apresentados pela autora, ressaltando que para 

a concessão dos benefícios por ela pleiteados seria necessário o 

cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais 

não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de 

total improcedência dos pedidos formulados na exordia. Na eventual 

hipótese de condenação do órgão previdenciário, pugnou, ainda, que o 

DIB seja fixado na data da realização do exame médico pericial Foi 

realizada a perícia médica em 05/12/2014, , na qual se constatou que a 

incapacidade da autora era temporária (Id. 17943370, p. 55, p. 11). A ação 

foi julgada parcialmente procedente, sendo determinado o 

restabelecimento do benefício do auxílio doença e o pagamento das 

parcelas em atraso. Em sede de recurso de apelação a Turma Recursal do 

Juizado Federal da 1º Região deu provimento ao recurso reconhecendo a 

incompetência absoluta do juízo federal para julgar a demanda, remetendo 

os autos para a justiça estadual (id. 17943370). Distribuída a ação neste 

juízo, as partes foram intimadas para e especificarem as provas que 

pretendem produzir (id. 17990875). A autora asseverou que a perícia 

realizada na Justiça Federal está muito defasada e requereu a realização 

de nova perícia médica judicial, a fim de comprovar a sua incapacidade 

atual (Id. 18188568). O Instituto requerido, por sua vez, requereu a juntada 

dos documentos referentes às informações da parte autora constantes 

dos registros da Previdência Social (id. 189481749). Realizada nova 

perícia, o laudo foi juntado nos autos (id. 24495204). A parte autora 

manifestou sobre o laudo (id. 25245661). O INSS deixou transcorrer o 

prazo, sem manifestação (id. 25811029). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca a 

condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de 

ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença previdenciário, 

sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão das 

sequelas advindas de esforço no âmbito do trabalho. Pois bem. O 

benefício de auxílio-doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 

8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja 

incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, 

observado o período de carência respectivo, equivalente a doze 

contribuições mensais, verbis: “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 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que 

impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a 

incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes 

autos. Com efeito, realizado exame pericial em 31 de maio de 2019, o 

médico Diógenes Garrio Carvalho consignou no laudo que a requerente 

apresenta artrose de coluna e de joelhos CID M47 e M417. Há 

incapacidade total e permanente para o trabalho e a doença está instável 

(id. 24495204). Segundo, ainda o perito, a data provável da incapacidade 

laborativa é abril de 2018, conforme atestado médico. Não existe 

tratamento para a enfermidade da autora (id. 24495204). Diante do 

exposto, é possível concluir que quando da cessação do ÚLTIMO 

benefício auxílio doença concedido a autora, por meio do NB 

603.457.798-9 (espécie 31), o que se deu em 04/07/2018 (CNIS – id. 

18481751, ela ainda se encontrava incapacitada para o exercício de 

atividade profissional, já que existe incapacidade permanente desde abril 

de 2018, aliado ao fato de que os sintomas e a incapacidade tendem a se 

agravar no trabalho. Assim, diante do não restabelecimento para o 

exercício de sua atividade habitual, não poderia o INSS ter suspendido o 

pagamento de auxílio doença, por força do contido no art. 62 em conjunto 

com o art. 101 da Lei 8.213/91. Quanto à aposentadoria por invalidez em 

razão de acidente de trabalho, impende ressaltar, ainda, que, apesar de a 

lei previdenciária indicar a necessidade de reabilitação profissional antes 

de ser concedida a aposentadoria por invalidez (arts. 62 e 101), conforme 

afirmou o perito, as chances de reabilitação da autora são quase 

inexistentes, tendo em vista que a incapacidade é total e permanente e 

não existe tratamento para a enfermidade da autora. E em casos assim, 

restando comprovada a incapacidade funcional do segurado, 

perfeitamente possível a conversão do auxílio doença em aposentadoria 

por invalidez, na forma do art. 42 da Lei nº. 8.213/91, mormente quando 

evidente a impossibilidade de recuperação da autora, sem mencionar as 

condições socioeconômicas, nível de instrução (baixa escolaridade), que 

em nada auxiliam para a sua recolocação profissional. Os Tribunais 

pátrios são assentes no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes 

às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, que busca assegurar a todos condições 

minimamente dignas de sobrevivência, impedindo que abusos sejam 

perpetrados em nome de uma legalidade formal e rígida, como se nota, in 

verbis: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO 

VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E 

CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor 

social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, 

devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a 

concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados 

outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 

8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural 

do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade 

parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, 

podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros 

elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face 

das limitações impostas pela avançada idade, bem como pelo baixo grau 

de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no 

concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade 

profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por 

invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido.” (STJ, 5ª Turma, 

AgRg no REsp 1055886/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 

09.11.2009; grifos ausentes na fonte). “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESTABELECIMENTO. 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS. 

LAUDO PERICIAL OFICIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS 

MORATÓRIOS. I - O auxílio-doença é um benefício concedido ao segurado 

que comprove a incapacidade para o trabalho ou para sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos, consoante art. 59 da Lei 

8.213/91. II - Diante da apresentação de inúmeros relatórios médicos por 

parte do segurado e de laudos periciais do INSS, o judiciário deve valer-se 

de perícia oficial cardiológica que, no caso, concluiu que o autor é 

portador de cardiopatia isquêmica (doença arterial coronária) e 

hipertensão arterial sistêmica e que não é possível definir a data precisa 

do início da doença. Porém, o início dos sintomas foi em 2001 (segundo 

informações do paciente) e diagnóstico confirmado pelo cateterismo 

cardíaco em 2003. Argüiu que a doença é incapacitante e que poderá 

levar ao agravamento arterial coronária, registrando que o paciente não 

apresenta condições de trabalho de forma permanente e definitiva, 

estando incapaz total e permanente do ponto de vista cardiovascular, além 

de também apresentar doença ortopédica que deverá ser analisada pelo 

especialista da área. III - Informando o laudo oficial que o autor está 

incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa que lhe 

garanta a subsistência, deve ser restabelecido seu benefício de 

auxílio-doença. IV - Quando não há indicação de recuperação ou 

reabilitação ou no caso de a moléstia apresentar quadro evolutivo, o 

benefício deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, que deve 

ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

será paga enquanto permanecer nessa condição, a teor do art. 42 da Lei 

8.213/91. V - Na espécie, o laudo oficial foi claro ao considerar que ‘o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 84 de 294



paciente é incapaz para o trabalho e necessita de acompanhamento 

cardiológico regular’ ... ‘ de forma permanente e definitiva’. Assim, a perícia 

oficial corroborada com os documentos médicos apresentados pela parte 

comprovam a incapacidade do segurado para o labor profissional. VI - 

Tendo sido suspenso em 16/05/2004 o auxílio-doença do Autor, este deve 

ser o termo inicial de sua aposentadoria por invalidez, tendo presente que 

o segurado já possuía os requisitos necessários ao recebimento do 

benefício. Precedente desta Corte. VII - Os juros de mora nos benefícios 

previdenciários em atraso são devidos no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, em face de sua natureza alimentar 

(STJ, 5ª Turma, REsp 502.276/CE, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, 

DJ 07.11.2005, p. 331 e TRF 1ª Região, 1ª Seção, AR 

2002.01.00.020011-0/MG, Relator Des. Fed. Carlos Moreira Alves, DJ de 

14.11.2003). VIII - Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.” 

( T R F  d a  1 ª  R e g i ã o ,  1 ª  T u r m a ,  A p e l a ç ã o  C í v e l 

0008959-90.2004.4.01.3803/MG, rel. Des. Federal Jirair Aram Meguerian, 

e-DJF1 31.08.2010, p. 242). Logo, diante da impossibilidade de 

recuperação da requerente para o exercício de sua atividade laboral, 

aliada às suas condições socioeconômicas que, conforme frisado nas 

linhas acima, dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional, faz 

jus a requerente à aposentadoria por invalidez. Quanto ao termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, há de se observar que o enquadramento legal 

para a hipótese em epígrafe é a regra geral descrita no caput do art. 43, 

da Lei nº 8.213/91, que prevê a concessão da aposentadoria por invalidez 

a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença. Assim, no que 

diz respeito às parcelas atrasadas, referente ao período em que a autora 

ficou sem receber o benefício a que tinha direito, o INSS deverá pagar a 

requerente a renda mensal correspondente à aposentadoria por invalidez 

(91% do salário de benefício, nos termos da Lei 8.213/91 - artigo 61), a 

partir de 05/07/2018, dia seguinte a cessação do benefício NB nº 

603.457.798-9 (04/07/2018 – id. 18481751). Ante o exposto, com arrimo 

no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por ZILDA NUNES DA SILVA contra o 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para o fim de 

determinar que o requerido conceda a autora, no prazo improrrogável de 

30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, a 

partir de 05/07/2018, dia seguinte a cessação do benefício NB nº 

603.457.798-9 (04/07/2018 – id. 18481751), descontados os valores a 

título de remuneração que, por ventura, a autora tiver recebido nesse 

período. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção 

monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, 

bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da 

decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018 (Tema 905). Condeno o INSS ao pagamento das despesas 

processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para 

implantação do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: ZILDA 

NUNES DA SILVA BENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por Invalidez 

Acidentária RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS DATA DE 

INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 05/07/2018 – Dia seguinte à cessação do 

benefício nº 603.457.798-9. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008050-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZANA PORTELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação do advogado do Executado, Dr. 

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, OAB/MT nº 10.081, a comprovar que 

o bloqueio no valor de R$ 18,52 (C/C 29001, Ag. 252, Banco Bradesco), 

partiu deste processo, pois, conforme documento de ID’s 18100962 e 

18100965 (juntada do Extrato Bacenjud), não houve nenhuma ordem de 

bloqueio neste valor.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001801-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 
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competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. 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: 1001806-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

NELSON DIAS DE MORAIS (REU)

CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

WIVIANE KARLA DE FREITAS BORGES OAB - MT13052/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Vistos etc. A priori, quando de 

sua contestação, o denunciado à lide CORESS MT – Consórcio Regional 

de Saúde Sul do Mato Grosso entendeu por bem denunciar à lide o 

Instituto Assistencial de Desenvolvimento – IAD – Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, argumentando que este teria ligação 

contratual com o real causador do dano. Contudo, no presente caso não 

se faz plausível o acolhimento da medida, eis que o deferimento da 

denunciação afetará o dever de presteza jurisdicional. Ademais, nas 

lições de Leonardo Carneiro da Cunha acerca do instituto da denunciação 

da lide, em sua obra A Fazenda Pública em juízo, este pondera que “a 

denunciação da lide deve, portanto, ser regulada por regras que 

encontram balizas nos princípios da eficiência e da duração razoável do 

processo” (2019, p. 178), posicionamento consignado inclusive pela 

jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ARGUMENTO DE QUE 

A MEDIDA ACARRETARIA O RETARDAMENTO DO FEITO. HIPÓTESE DE 

DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE 

SUGEREM O DESLINDE CÉLERE DA LIDE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE 

NÃO VERIFICADO, JÁ QUE PODE EXERCER SEU DIREITO DE REGRESSO 

EM AÇÃO PRÓPRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE 

PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "A denunciação da lide só é obrigatória em 

relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de 

regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la se concluir que 

a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das 

partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação 

jurisdicional" (STJ, REsp n. 184.571, rel. Min. Eliana Calmon, j. 15-5-01). 

(TJ-SC - AI: 514857 SC 2008.051485-7, Relator: Victor Ferreira, Data de 

Julgamento: 28/04/2009, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Urussanga) Portanto, em 

homenagem ao princípio do devido processo legal e, sobretudo, por não 

haver qualquer prejuízo as partes, a qual poderá buscar o direito alegado 

por meio da ação regressiva, INDEFIRO a denunciação da lide feita pelo 

CORESS MT – Consórcio Regional de Saúde Sul do Mato Grosso. De outra 

banda, em homenagem ao princípio da cooperação e, consoante 

disposição do §3º do artigo 357 do Código de Processo Civil, entendo por 

relevante ao deslinde da controvérsia instaurada a prévia intimação das 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem com precisão as 

provas que objetivam produzir, fundamentando a pertinência destas sob 

pena de indeferimento. Na sequência, retornem-me os autos conclusos 

para saneamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004035-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MACHADO MAMORE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

 

Vistos etc., Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Lourdes 

Machado Mamore em face de ato supostamente coator praticado pelo 

Prefeito Municipal de Rondonópolis. Em princípio, tenho que a competência 

para processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca, considerando a conexão entre este writ e a ação 

de reintegração de posse nº 7029-85.2018.811.0003 – código 905715, eis 

que possuem a mesma causa de pedir e pedido, a posse do imóvel objeto 

da matrícula nº 24.515. Havendo, ainda, no presente caso, risco de 

prolação de decisões conflitantes, razão pela qual, com fulcro no artigo 

55, §1º e 3º do Código de Processo Civil, determino a reunião dos feitos 

perante aquele juízo prevento para processar e julgar os autos em 

conjunto. 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: 1003933-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA ANDRADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL (IMPETRADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra 

Secretário de Estado. A Constituição do Estado de Mato Grosso em seu 

artigo 96, inciso I, alínea “g”, dita que compete privativamente ao Tribunal 

de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança 

impetrado contra atos dos Secretários de Estado, vejamos: “Art. 96 - 

Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: (...) I - processar e julgar, 

originariamente: (...) g) o mandado de segurança e o habeas data contra 

os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do 

próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, 

do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil;” Deste modo, reconheço a incompetência 

deste Juízo singular para processar e julgar o presente writ, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 38/2020-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 oficio nº 19/2020-GAB.MAM, de 04 de marco de 2020, 

do magistrado Mario Augusto Machado, solicitando a designação do 

servidor da Primeira Vara Criminal, Anderson Carlos Alves Botin, Analista 

Judiciário-PTJ, matrícula 20635, ao cargo de Gestor Judiciário da Quarta 

Vara Criminal;

 CONSIDERANDO o elevado numero de processos paralisados na Central 

de Arrecadação e Arquivamento aguardando triagem e impulsionamento 

para cobrança de Custas Processuais;

 CONSIDERANDO a pequena quantidade de processos em trâmite no Juízo 

da Quarta Vara Criminal desta Comarca, sendo 493 processos conforme 

informação fornecida pelo Cartório Distribuidor na presente data;

 CONSIDERANDO o elevado numero de processos em trâmite no Juízo da 

Primeira Vara Criminal desta Comarca, sendo 4.728 processos conforme 

informação fornecida pelo Cartório Distribuidor na presente data, e o 

quadro reduzido de pessoal aliado à designação do servidor Anderson 

Carlos Alves Botin como Gestor Judiciário da Quarta Vara Criminal;

 RESOLVE:

 a) LOTAR a servidora Mari Teresinha Nogueira, matrícula 7066, Técnica 

Judiciária PTJ, na Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca, 

a partir de 10.03.2020;

 b) LOTAR o servidor Matheus dos Santos Costa, matrícula 23501, 

Analista Judiciário PTJ, na secretaria da Primeira Vara Criminal desta 

Comarca, a partir de 10.03.2020;

 c) LOTAR a servidora Juliana Cristina Rodrigues Pauli, matrícula 13091, 

Técnica Judiciária PTJ, na secretaria da Quarta Vara Criminal desta 

Comarca, a partir de 10.03.2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 09 de Março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 36/2020-cnpar

 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 oficio nº 19/2020-GAB.MAM, de 04 de marco de 2020, 

do magistrado Mario Augusto Machado solicitando exoneração da 

servidora Mari Teresinha Nogueira, matrícula 7066, Técnica Judiciária PTJ, 

do cargo de Gestora Judiciária substituta da Quarta Vara Criminal desta 

Comarca, com efeitos a partir de 09.03.2020;

 RESOLVE:

REVOGAR a portaria 126/2018 que designou a servidora Mari Teresinha 

Nogueira, matrícula 7066, Técnica Judiciária PTJ, ao cargo de Gestora 

Judiciária substituta da Quarta Vara Criminal desta Comarca, com efeitos a 

partir de 09.03.2020;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 09 de março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 39/2020-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 a portaria 34/2020-cnpar que designou o servidor 

Anderson Carlos Alves Botin, como Gestor Judiciário da Quarta Vara 

Criminal a partir desta data;

 RESOLVE:

REVOGAR a portaria 32/2020-cnpar que designou o servidor Matheus dos 

Santos Costa, matrícula 23501, CPF n. 688.868.291-91, Analista Judiciário 

PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário, nos dias 09 e 10.3.2020;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 09 de Março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI JOAO SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 
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Processo: Nº PJE: 1000824-84.2018.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

16.100,61; Tipo: Cível. Parte Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Parte 

Ré: NERI JOAO SILVA IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para 

os efeitos de direito, e nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para publicação via DJE, 

expediente para proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo do 

prazo legal, manifestar acerca do(a/s) manifestação/petição de ID(s). 

29892665. Sinop/MT, 9 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007291-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYLLONJHON AURELIO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ALMEIDA DA ROSA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo:  1007291-45.2019.8.11.0015.  AUTOR(A) : 

DAYLLONJHON AURELIO DE ASSUNCAO REU: VALDIVINO ALMEIDA DA 

ROSA Vistos em correição. Indefiro o pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, uma vez que não vislumbrado as hipóteses 

insculpidas no art. 334, § 4º, inciso I e II, do CPC. Além disso, verificado 

que a pesquisa nos sistemas eletrônicos conveniados ao E. Tribunal de 

Justiça retornaram exitosos, a localizar diversos endereços da parte 

requerida, sendo tentada a sua citação em apenas um deles, não é 

possível deferir a citação por edital, em virtude de não restar esgotadas 

todas as possibilidades de localizar a parte. Calha acentuar, o fato da 

parte autora ter distribuído processo no juizado especial antes deste na 

tentativa de localizar a parte requerida lá também, os documentos juntados 

por ela como comprovação disto não evidencia a tentativa de citação nos 

endereços localizados através de pesquisa nos sistemas conveniados, a 

não ser um, qual seja: Rua Luiza Ferllim, nº 570, Jd. Safira, casa fundos. 

Diante disso, a regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, 

somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as 

possibilidades de localização do requerido, entendimento que deve ser 

observado tanto no processo de conhecimento quanto na execução. 

Neste sentido, o Código de Processo Civil assim estabelece: “Art. 256. A 

citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; 

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando; III - nos casos expressos em lei”. [...] § 3º O réu será considerado 

em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua 

localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos. Logo, não houve o exaurimento de todas as 

possibilidades de encontrar a parte adversa. Nessa perspectiva, a 

jurisprudência pátria possui o entendimento de que, antes de esgotados 

todos os meios para a localização da parte ré, a citação é nula, bem como 

todos os atos subsequentes. A respeito, vide o seguinte julgado 

destacado: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. CITAÇÃO POR 

EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS 

ATOS DECISÓRIOS SUBSEQUENTES. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA 

NULA, BEM COMO TODOS OS ATOS DECISÓRIOS QUE LHE SUCEDERAM. 

RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA SEU REGULAR 

PROCESSAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADO O EXAME DE 

MÉRITO DO APELO. 1. A citação por edital é medida excepcional admitida 

mediante comprovação de que o autor esgotou as diligências cabíveis 

para encontrar o endereço do réu, sob pena de desrespeito aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ. 2. Não restando 

evidenciadas quaisquer das hipóteses para a citação por edital nos 

termos do art. 231 do CPC/73, considerando que não foram esgotados os 

meios de busca do endereço da ré, a declaração de sua nulidade é 

medida que se impõe. 3. Preliminar de nulidade acolhida. Citação por edital 

declarada nula, bem como todos os atos decisórios que lhe sucederam. 

Retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento. 

4. Prejudicado o exame das demais matérias suscitadas no apelo”. (TJ-AC 

- APL: 00005377220128010001 AC 0000537-72.2012.8.01.0001, Relator: 

Desª. Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 23/05/2017, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2017). Dessa forma, indefiro 

também, nesse momento processual, a citação por edital, haja vista não 

restar demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localizar a parte requerida, a determinar seja promovida a citação da parte 

requerida nos demais endereços localizados e ainda não tentados. Por 

fim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 05 de abril de 2021, 

às 12:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005575-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI PEDROTTI (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005575-17.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ante a certidão de ID 28811499, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º). 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos. 1.2. 

Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos. 2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já 

determino sua intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 09 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005219-56.2017.8.11.0015

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:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA OAB - RJ0169790A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS VELASCO FIGUEIREDO OAB - RJ61424 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005219-56.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. O 

requerente postulou em ID 19329992, para que se aguarde “(...) o 

pronunciamento da corte estadual acerca da petição incidental nesta data 

formulada e protocolada junto ao recurso de agravo de instrumento e, 

após, que se dê regular marcha processual (...)”. 2. No ponto, em consulta 

ao Sistema Pje de 2º grau, constato que os autos do recuso de agravo de 

instrumento de nº 1005807-74.2018.8.11.0000, se encontram arquivados 

definitivamente desde a data de 09/10/2018, motivo pelo qual, não há se 

falar em suspensão do feito. 3. Destarte, intimem-se as partes, por meio 

de seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 
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manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de março de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002248-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIPE MORAES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme despacho ID 29816755.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006626-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. ALOISIO REMPEL & CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006626-29.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ante a certidão de ID 29191702, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º). 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos. 1.2. 

Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos. 2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já 

determino sua intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 09 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005854-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005854-03.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Cumpra-se a determinação de ID 14195580, no endereço indicado pelo 

requerente em ID 28029337. 1.1. Deverá constar no mandado que que o 

prazo para purgação da mora não possui natureza processual, 

tratando-se de prazo material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, 

e não em dias úteis. 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 09 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000760-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 1.2. do despacho ID 29977433.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO HORING (REU)

HORING & CIA LTDA - EPP (REU)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quando ao item 2. do despacho ID 27997710.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000960-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO LUIZ VEDANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA LINK MACEDO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000960-13.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial e o tipo das 

partes corretos. 2. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 3. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 4. 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). 5. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000827-68.2020.8.11.0015

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:

IZAQUE TEODORO TARGINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000827-68.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação junto ao Sistema PJE, a fim de que conste o valor 

da causa. 2. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 

do CPC. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001605-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLEIDE RIBEIRO SANCHES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ENSINO JOSE WELLINGTON BEZERRA DA COSTA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.: 1001605-38.2020.8.11.0015. Vistos em correição 

permanente. 1. Preliminarmente, consigo que procedi a retificação da 

autuação junto ao Sistema PJE, a fim de que conste a classe judicial 

correta. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugnou pela 

concessão de liminar, objetivando que o requerido providencie a emissão 

do certificado validado pelo MEC à requerente, no entanto, não apresentou 

a fundamentação legal e o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis para a concessão da medida. 3. Destarte, na forma do art. 

294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” 4. Desta feita, intime-se a parte autora, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 303 e 321 do CPC, emende a inicial, trazendo aos autos os 

fundamentos legais e o preenchimento dos pressupostos que autorizam a 

concessão da tutela provisória pretendida, sob pena de indeferimento da 

medida. 5. No mesmo prazo, deverá a parte requerente, complementar a 

inicial, trazendo aos autos documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato 

bancário, holerite, etc...), sob pena de indeferimento da gratuidade de 

justiça. 6. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001522-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CAMARGO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001522-22.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessário se faz a emenda à inicial, para 

comprovação da mora da parte requerida, haja vista que os documentos 

juntados aos autos informam que a correspondência de ID 29347981 (pág. 

10) não foi entregue à parte requerida pelo motivo “desconhecido”. 2. 

Desta feita, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá a parte requerente, nos 

termos do art. 321 do CPC, emendar a inicial, a fim de comprovar a mora 

da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial. 3. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001127-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RAUBER BRANDAO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FERRACA CORREA OAB - MT27098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL LUIS ROSA (REU)

BRIGIDA MELO SILVA (REU)

JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001127-30.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 

do CPC, sob pena de indeferimento, emende a inicial, juntando aos autos 

cópia do comprovante de endereço descrito na qualificação da exordial. 2. 

No mesmo prazo, deverá o requerente, complementar a inicial, trazendo 

aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002007-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO SGRIGNOLI TAKAHASHI (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002007-22.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002056-63.2020.8.11.0015

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:

ANDERSON DINIS RIGO (REU)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002056-63.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista que a ação encontra-se instruída 

com título escrito que, a princípio, demonstra a existência do débito 

exigido, com fulcro no artigo 701, “caput” do Código Civil, expeça-se 

mandado de pagamento e citação à parte ré para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. 2. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010144-27.2019.8.11.0015

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1010144-27.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS POLO PASSIVO:REU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO CERTIDÃO Certifico que, a contestação id. 27473632 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, 9 de março de 

2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010167-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GARCIA JUNIOR (EXECUTADO)

BURGER GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS FERNANDO ALVES GALAN (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1010167-07.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO POLO PASSIVO:EXECUTADO: BURGER GRILL 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO GARCIA JUNIOR, LUIS 

FERNANDO ALVES GALAN 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 id. 

25345287. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 9 de março de 2020 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010218-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDANI DE SOUSA MATOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1010218-81.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL POLO PASSIVO:EXECUTADO: VALDANI DE SOUSA MATOS 

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 id. 24520709. Prazo: Quinze 

dias. Sinop-MT, 9 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007372-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PAULI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MIOTO CHARLES (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a devolução da carta citação, pela ECT com 

alínea "Mudou-se", (ID.30036966). Prazo: 15(quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010277-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS OAB - SP235730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1010277-06.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA POLO PASSIVO:EXECUTADO: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP 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 nos termo do item 3 da decisão id. 21590243. Prazo: Quinze 

dias. Sinop-MT, 9 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002471-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002471-46.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada a Vara Especializada da Fazenda Pública. 2. Destarte, 

determino a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada da 

Fazenda Pública, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010317-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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PROCESSO Nº1010317-51.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

DOMINGOS CONCEICAO POLO PASSIVO:REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação 

id.27361010 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, 9 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010346-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1010346-04.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO:REU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CERTIDÃO Certifico que a 

contestação id 28230879 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, 9 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010347-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1010347-86.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO:REU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CERTIDÃO Certifico que a 

contestação id.27594632 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, 9 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002233-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELA PAMELA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

LAHIS MARQUES ADAMI DA LUZ (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1002233-27.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): MICAELA 

PAMELA DE SOUSA POLO PASSIVO:REU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, LAHIS MARQUES 

ADAMI DA LUZ Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.29880076, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 15 

de dezembro de 2020 as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 

de março de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 

7199

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002511-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE TRINDADE SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA SIBELLE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002511-28.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi endereçada ao Juízo da 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 2. Destarte, 

determino a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, observadas as formalidades legais. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010417-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1010417-06.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ROSANGELA DE LIMA POLO PASSIVO:REU: ITAU UNIBANCO S/A 

CERTIDÃO Certifico que, a contestação id. 28165299 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, 9 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001868-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE FERNANDES DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1001868-70.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): LUCINETE 

FERNANDES DA SILVA CARDOSO POLO PASSIVO:REU: B V 

INCORPORACAO LTDA Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.29954110, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 2 de 

junho de 2020 as 14 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de março 

de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008591-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MARIA WEIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULIDES ROGERIO FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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SINOP Número do Processo: 1008591-76.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por VALERIA MARIA WEIS, em desfavor de EULIDES 

ROGERIO FERREIRA, alegando que, em 07/12/2017, adquiriu um veículo 

Fiat Uno, através de financiamento junto ao Banco Itaí S/A, o qual, 

posteriormente veio a vender ao requerido, mediante contrato verbal, pelo 

valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Afirma ter 

efetuado o pagamento da entrada de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) no dia da aquisição, quantia esta, que deveria ter sido restituída pelo 

requerido, o que não ocorreu. Assevera que o requerido também não 

pagou nenhuma das 12 (doze) parcelas mensais no importe de R$ 

1.074,31 (um mil setenta e quatro reais e trinta e um centavos) que estão 

sendo debitadas de sua conta bancária. Discorre que apesar de ter 

buscado solucionar a pendenga com o requerido de maneira 

administrativa, este se negou a efetuar o pagamento do débito ou lhe 

devolver o bem, motivo pelo qual, pugna pela concessão de tutela de 

urgência, a fim de que seja determinada a reintegração de posse do 

veículo objeto do contrato. Ao final, requer seja declarada a rescisão do 

contrato firmado entre as partes. A inicial veio instruída com documentos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. O artigo 300 do CPC 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. 3. “In casu”, verifico que não há como deferir a 

medida liminar pleiteada, porquanto não perfazem demonstrados, nesse 

juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para seu 

deferimento, notadamente, porque a pretensão autoral está amparada em 

suposto inadimplemento de contrato verbal de compra e venda, pendente 

de resolução judicial. 4. Com efeito, denota-se que a requerente não se 

desincumbiu de comprovar de forma satisfatória as alegações exordiais, 

especialmente no que tange ao pacto firmado entre as partes e a 

respectiva entrega do veículo ao requerido. 4.1. Além disso, não se pode 

olvidar, que em se tratando de contrato verbal, se mostra temerária a 

determinação da medida de busca e apreensão e/ou reintegração de 

posse. 5. Destarte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no 

sentido de que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, 

por inadimplemento, é imprescindível a prévia intervenção judicial para 

rescisão do contrato de compra e venda, já que necessária à verificação 

de pressupostos que justificam a resolução e o próprio inadimplemento da 

parte compradora, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA 

DA AUTORA. 1. A ação possessória não se presta à recuperação da 

posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. 

Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 

19/10/2017). 6. Deste modo, é imprescindível que seja oportunizando o 

direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, 

somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar 

o direito da parte. 7. Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: 

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – 

TUTELA DE URGÊNCIA AFETA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de 

urgência, o que não se verificou na espécie. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10008121820188110000 MT, 

Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 

20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 26/06/2018). 8. Ante o exposto, ausentes os requisitos do 

artigo 300, do CPC, indefiro a tutela de urgência. 9. 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. 10. 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. 11. 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). 12. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 13. Por arremate, com fundamento no artigo 32, §5º, 

da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, consigno que procedi com a exclusão 

dos documentos de ID 15043243/ 15043440, vez que juntados em 

duplicidade. 14. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

09 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001870-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE JOSE DE SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001870-40.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Em consulta ao sistema PJE, verifico que tramita 

na 3ª Vara Cível desta Comarca a “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO L IMINAR” ,  a  qua l  fo i  d i s t r i bu ída  sob  nº 

1001795-98.2020.8.11.0015, em 21/02/2020. 2. Observa-se, ademais, que 

em ambos os processos a discussão é a respeito Cédula de Crédito 

Bancário nº 1.02529.0000495.18. Há, portanto, identidade de partes em 

ambos os processos, verificando-se a conexão, na forma descrita pelo 

art. 55, “caput”, e § 1º, do CPC, sendo necessária a reunião dos autos 

para julgamento simultâneo, com a devida remessa ao juízo prevento. 3. 

De acordo com o art. 58 do novo CPC, “a reunião das ações propostas em 

separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente”. Ademais, o art. 59 do aludido diploma legal estabelece 

que a prevenção se dá pela data do registro ou da distribuição do 

processo. 4. Assim, considerando que a ação de busca e apreensão foi 

distribuída em 21/02/2020 e a presente ação foi distribuída em 24/02/2020, 

o juízo da 3ª vara é prevento. 5. Posto isso, DECLINO da competência para 

processar e julgar este feito, determinando a remessa destes autos ao 

Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, para ser associado ao processo nº 

1001795-98.2020.8.11.0015, com as baixas e anotações necessárias. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008294-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANEZ CHRISTINE SILVA OAB - MT24280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - 

APROVES-BR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008294-35.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 
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Preliminarmente, consigno que procedi com a retificação da autuação a fim 

de que conste a classe judicial correta. 2. Em ID 22085165, foi determinada 

a intimação do requerente para juntada de documentos que comprovem a 

gratuidade de justiça pleiteada, no entanto, embora devidamente intimado, 

quedou-se inerte, conforme certificado em ID 29639987. 2.1. Posto isso, 

sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 3. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 4. Pois bem. O entendimento 

jurisprudencial tem se firmado no sentido de que cabe à parte interessada 

instruir a ação com os documentos indispensáveis para comprovação de 

sua hipossuficiência financeira, o que não ocorreu no caso dos autos, 

especialmente se levado em consideração o valor da causa. 5. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS – EMENDA – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência 

alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” (N.U 0009518-36.2018.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 

15/05/2019). “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO - 

INDEFERIMENTO - NEGAR PROVIMENTO 1. Os benefícios da Gratuidade da 

Justiça são assegurados no art. 98/CF. 2. A presunção de veracidade da 

Declaração de Hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2o 

/CPC, sendo Imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as 

despesas processuais 3. O conjunto documental é insuficiente para 

comprovar hipossuficiência alegada.” (TJ-MG - AI: 10000171056419001 

MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 18/04/2018, Data de 

Publicação: 18/04/2018) 6. Logo, ante a ausência de documentos apto a 

comprovar que o requerente se enquadra como pobre na acepção da Lei 

nº 1.060/50 e do artigo 98 e do CPC, razão pela qual, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. 7. Assim sendo, intime-se a requerente, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por consequência, 

o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 

8. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 9. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

09 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007591-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER MATHIAS RITTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007591-07.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. Em 

ID 21280345, foi determinada a intimação do requerente para juntada de 

documentos que comprovem a gratuidade de justiça pleiteada, no entanto, 

embora devidamente intimado, quedou-se inerte, conforme certificado em 

ID 29388965. 2.1. Posto isso, sabe-se que a gratuidade da justiça é 

instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de 

litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as 

custas processuais. 3. Ademais, inobstante as determinações elencadas 

no artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo não é 

absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 4. Pois bem. O 

entendimento jurisprudencial tem se firmado no sentido de que cabe à 

parte interessada instruir a ação com os documentos indispensáveis para 

comprovação de sua hipossuficiência financeira, o que não ocorreu no 

caso dos autos, especialmente se levado em consideração o valor da 

causa. 5. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EMENDA – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausente a documentação que comprova a 

condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da 

justiça gratuita requerido. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu 

indeferimento. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a 

d i l igênc ia ,  o  ju iz  inde fer i rá  a  pe t i ção  in i c ia l . ”  (N .U 

0009518-36.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019). “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - 

JUSTIÇA GRATUITA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO - INDEFERIMENTO - 

NEGAR PROVIMENTO 1. Os benefícios da Gratuidade da Justiça são 

assegurados no art. 98/CF. 2. A presunção de veracidade da Declaração 

de Hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2o /CPC, sendo 

Imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas 

processuais 3. O conjunto documental é insuficiente para comprovar 

hipossuficiência alegada.” (TJ-MG - AI: 10000171056419001 MG, Relator: 

Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 18/04/2018, Data de Publicação: 

18/04/2018) 6. Logo, ante a ausência de documentos apto a comprovar 

que o requerente se enquadra como pobre na acepção da Lei nº 1.060/50 

e do artigo 98 e do CPC, razão pela qual, indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita. 7. Assim sendo, intime-se a requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por consequência, o 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 8. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 9. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

09 de março de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
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ACELINO BAZILIO TAQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

2003 MAQUINAS E FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005950-18.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Inobstante o teor da certidão de ID 24595800, acerca da ausência de 

manifestação dos requeridos devidamente citados, em detida análise os 

autos, verifico que o aviso de recebimento da carta de citação do 

requerido Acelino Bazilio Taques (ID 18015699) foi assinado por terceiro, 

o que torna nula a aludida citação, uma vez que esta deve ser pessoal, 

conforme entendimento jurisprudencial, ora colacionado: “SEGUNDA 

CÂMARA CÍVELRECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 

1004125-21.2017.8.11.0000 AGRAVANTE: OTHON CALESTRINI 

AGRAVADO: CONDOMÍNIO BARÃO DE MAUÁ EMENTA RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA DO 

AGRAVANTE – PROCEDÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 
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SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO 

VIA CORREIO RECEBIDA POR TERCEIRO (EX-ESPOSA) NA FASE DE 

CONHECIMENTO – OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADO PELO 

JUÍZO MONOCRÁTICO – PENHORA DE VALORES – - BLOQUEIO DE 

VEÍCULO - – NULIDADE CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO. A 

citação válida é pressuposto processual de validade do processo, e 

eventual vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que 

excepcionalmente não se convalida com o trânsito em julgado da 

sentença, podendo ser alegado a qualquer momento, mesmo após o 

encerramento do processo. Admitido que a citação por carta com a.r. foi 

recebida por pessoa por outra pessoa que não o réu, evidencia-se a 

nulidade do ato citatório e, naturalmente, de todo o processo, sendo 

imperioso o retorno ao status quo anterior.” CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017). “APELAÇÃO CÍVEL - 

PRELIMINAR - CITAÇÃO PELO CORREIO - ENDEREÇO DO RÉU - 

RECEBIMENTO POR TERCEIRO - REVELIA -NULIDADE. "O Superior Tribunal 

de Justiça firmou a compreensão de que a validade da citação de pessoa 

física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada 

diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no 

recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se faça chegar no 

endereço do citando. Caberá ao autor o ônus de provar que o citando teve 

conhecimento da demanda contra ele ajuizada, sendo inadmissível a 

presunção nesse sentido pelo fato de a correspondência ter sido recebida 

por sua filha." (STJ. REsp 712609/SP. Min. Arnaldo Esteves Lima. T5. J. 

15/03/07. DJ. 23.04.07, p. 294). (TJ-MG - AC: 10428150018664001 MG, 

Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 03/05/2017, Câmaras 

Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017). 2. 

Outrossim, insta consignar que não havendo citação válida de todos os 

requeridos, não há se falar em decurso do prazo para contestação, nos 

termos do art. 231, §1º, do CPC. 3. Desta feita, torno sem efeito a certidão 

de ID 24595800, e determino a citação do requerido Acelino Bazilio Taques 

a ser realizada por mandado (artigo 246, inciso II, do CPC), designando-se 

nova audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do 

Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 3.1. 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). 5. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC) e a requerida 2003 Máquinas e 

Ferramentas Automotivas LTDA, pelo correio, no endereço descrito no ID 

18015553. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 09 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007062-22.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL 

DE CONTRATO COM PEDIDO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA”, 

aventada por WESLEY SANTANA GOMES em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, na qual requer a revisão do contrato de nº 033.232.707, 

firmado entre as partes, bem ainda, seja a parte requerida condenada ao 

pagamento de repetição do indébito. A inicial veio instruída com os 

documentos de ID 14221898/14222136. Em ID 14449147, foi determinada a 

emenda da inicial, sobrevindo manifestação do requerente em ID 

14840380/14840610. O requerido compareceu aos autos e juntou 

contestação e manifestação em ID 14909462/29160985. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. 1. Em compulso ao Sistema PJe, verifico 

que que o requerido ajuizou perante a 3ª Vara Cível desta Comarca, a 

Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o nº 

1001410-24.2018.8.11.0015, em desfavor do requerente, lastreada no 

mesmo contrato que se busca revisar na ação em tela. 2. Posto isso, o 

artigo 55, “caput” e §1º, do Código de Processo Civil, dispõe que as ações 

conexas são aquelas que possuem em comum o pedido ou a causa de 

pedir, devendo ser reunidas para julgamento conjunto, a fim de que não 

sejam proferidas decisões conflitantes. 3. De acordo com o art. 58 do 

CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente”, sendo que o art. 59 do 

aludido diploma legal estabelece que a prevenção se dá pela data do 

registro ou da distribuição do processo. 4. Nessa perspectiva, 

considerando as razões expostas nos itens “2” e “3”, e em virtude da 

identidade das partes, se faz clara a conexão das ações e, por 

consectário lógico, se torna imperiosa a reunião dos autos para julgamento 

simultâneo, com a devida remessa ao juízo prevento, a fim de que se evite 

a prolação de decisões conflitantes. Nesse sentido é o posicionamento 

jurisprudencial, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

DESCONSTITUÍDA. CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO E A REVISIONAL 

CONFIGURADA. Acolhimento do pedido de apensamento dos autos da 

revisional aos da execução nº 114/1130000053-8, pois lhes é comum a 

causa de pedir, vez que ambas possuem como objeto o mesmo contrato. 

PRELIMINAR ACOLHIDA, APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078986676, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 17/10/2018).” (TJ-RS - AC: 

70078986676 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

17/10/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2018). 5. Desta feita, com fundamento nos artigos 55, 

58, 59 e 286, I, todos do CPC, declino da competência para processar e 

julgar este feito e determino a remessa destes autos ao Juízo da 3ª Vara 

Cível desta Comarca. 6. Decorrido o prazo recursal, redistribua-se o feito 

para 3ª Vara Cível desta Comarca, com as nossas homenagens. 7. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001868-70.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM 

TERRENO RESIDENCIAL COM PEDIDO DE LIMINAR”, movida por LUCINETE 

FERNANDES DA SILVA, em face de BV INCORPORAÇÃO LTDA, alegando 

que, em 13/12/2018, firmou com a requerida um Instrumento Particular de 

Compra e Venda de Lote com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 

garantia, para aquisição de um imóvel denominado lote nº 17, quadra nº 

12, com área de 300,00m², situado no Jardim Viena, em Sinop/MT, pelo 

valor de R$ 68.016,74 (sessenta e oito mil dezesseis reais e setenta e 

quatro centavos), a ser pago mediante: (a) uma entrada no importe de R$ 

23.201,66 (vinte e três mil duzentos e um reais e sessenta e seis 

centavos), provenientes de um crédito de distrato entabulado junto à ré; 

(b) R$ 44.815,08 (quarenta e quatro mil oitocentos e quinze mil reais e oito 

centavos), divididos em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais de R$ 

454,54 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos), devidamente atualizadas. Alude ter pago o valor da entrada, 

mais 07 (sete) parcelas, no entanto, em virtude de não mais conseguir 

efetuar o pagamento do aludido terreno, desde de junho/2019, solicitou a 

rescisão do contrato, no entanto, a requerida se propôs a devolver 50% 

(cinquenta por cento) do valor pago, em 33 (trinta e três) parcelas. Por tais 
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razões, pugna pela concessão de tutela de urgência para seja 

liminarmente declarada a rescisão do contrato, bem ainda para que a 

requerida compelida a suspender a cobrança judicial e extrajudicial dos 

valores do contrato, assim como para que se abstenha de incluir os dados 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito. A inicial veio instruída com os 

documentos de ID 29568323/29569097. É o relatório. Fundamento e 

decido. 1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo 

legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Por sua vez, o Código de 

Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, confere ao juiz o poder de 

antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. 3. In casu, resta incontroverso que o requerente não 

possui interesse na manutenção do contrato entabulado com a requerida. 

4. Além disso, verifico que a probabilidade do direito está demonstrada 

pelos documentos corroborados nos autos, os quais evidenciam que a 

requerida já tomou ciência do interesse do requerente na rescisão 

contratual. 5. Nessa senda, não há razão para que o requerente 

permaneça pagando uma dívida referente a um contrato, cuja rescisão é 

postulada em juízo. 6. No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz 

comprovado, na medida em que a postergação dos efeitos da rescisão 

contratual, além de onerar o comprador, implicará no seu desfalque 

financeiro diante do expressivo valor até então investido, como também do 

contrário, estar-se-ia prestigiando o locupletamento ilícito por parte da 

promitente vendedora. 7. Importa frisar que não há perigo de 

irreversibilidade da medida, haja vista que a medida liminar pode ser 

cassada, mediante decisão fundamentada da existência de relevante 

motivo superveniente justificador, devendo, portanto, serem afastados os 

eventuais efeitos da mora, notadamente no que tange as cobranças das 

parcelas mensais e inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao 

crédito. 8. Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial, confira-se: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - 

TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - 

POSSIBILIDADE. Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de 

dano, ante a possibilidade de rescisão do contrato pelo comprador, 

impõe-se o deferimento da tutela de urgência requerida, com suspensão 

do pagamento das parcelas vincendas do contrato que se pretende 

rescindir.” (TJ-MG - AI: 10000181233800001 MG, Relator: Mônica Libânio, 

Data de Julgamento: 18/02/0019, Data de Publicação: 20/02/2019) “Poder 

Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 

0702362-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP 

AGRAVADO: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMENTA 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. TERRACAP E EMPRESA PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DEVIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 473 DO CÓDICO CIVIL. 

DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 473 do Código Civil, dispõe que: ?A resilição 

unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, 

opera mediante denúncia notificada à outra parte?. 2. Havendo manifesta 

vontade de rescisão do contrato em virtude de não possuir mais 

condições financeiras de arcar com os pagamentos das parcelas devidas, 

é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas. 3. Recurso 

conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07023626920178070000 DF 

0702362-69.2017.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de 

Julgamento: 01/06/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 18/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Todavia, se mostra 

prematuro o deferimento da tutela vindicada no que tange a declaração, de 

plano, da rescisão contratual, porquanto se faz imprescindível que seja 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. 10. Posto isso, com 

fundamento no artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO liminarmente e 

parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a requerida 

suspenda as cobranças das parcelas do contrato em discussão (ID 

29568330), a partir da propositura da lide, e consequentemente, se 

abstenha de incluir os dados do requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) no que tange ao 

contrato em liça, até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em 

multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de 

descumprimento deste decisum. 11. 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. 12. 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). 13. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 14. Por arremate, sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 3º e 4º. 15. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001921-51.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA”, 

movida por LUZIA MARTINS DA SILVA MOREIRA e JOÃO MOREIRA, em 

face de LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, alegando que, em 31/07/2015, 

adquiriram da requerida, pelo valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis 

mil reais), um imóvel denominado lote 09, quadra 18, com área de 300m², 

situado no Loteamento Jardim Portinari, etapa II, em Sinop/MT, registrado 

na matrícula de nº 47.746 do CRI de Sinop/MT. Seguem narrando que, em 

14/08/2018, as partes entabularam um aditivo contratual, pelo qual, se 

comprometeram a efetuar o pagamento do saldo devedor de R$ 

115.553,52 (cento e quinze mil quinhentos e cinquenta e três reais e 

cinquenta e dois centavos), em parcelas mensais de R$ 1.096,94 (um mil e 

noventa e seis reais e noventa e quatro centavos). Discorrem que 

edificaram uma residência nos fundos do terreno, assim como um muro. 

Todavia, em decorrência da dificuldade financeira e do estado de saúde 

do requerente, deixaram de efetuar o pagamento das parcelas de 

setembro a dezembro de 2019, motivo pelo qual, solicitaram a rescisão 

contratual, no entanto, a requerida se nega a efetuar a devolução de 

qualquer quantia, muito embora já tenham pago um montante de R$ 

39.983,86 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e 

seis centavos). Por tais razões, pugnam pela concessão de tutela de 

urgência, para que a requerida seja compelida a devolver imediatamente a 

totalidade dos valores pagos, bem ainda se abstenha de incluir seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. A inicial veio instruída com os 

documentos de ID 29607556/29608424. É o relatório. Fundamento e 

decido. 1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade de 

justiça aos requerentes, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 3º e 4º. 2. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Por sua vez, o Código de 
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Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, confere ao juiz o poder de 

antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. 4. Analisando os documentos acostados à inicial, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do 

direito aventado, uma vez que não acostou aos autos nenhum documento 

que evidencie o conhecimento da requerida em sua intenção em rescindir 

o contrato em questão. 4.1. Além disso, constato que para comprovar 

suas alegações, os requerentes se limitaram aportar ao feito o contrato 

ajustado entre as partes, o qual, inclusive, discorre acerca da rescisão 

contratual apenas no caso de inadimplemento do compromissário 

comprador. 5. Assim, não há como concluir, em fase de cognição sumária, 

pela ilegalidade da conduta da requerida, vez que sequer há previsão 

contratual acerca da rescisão unilateral pela compromissória compradora, 

sendo, portanto, demasiadamente prematuro determinar que a requerida 

promova a devolução da totalidade do valor já pago pela parte requerente, 

porquanto se revela imprescindível a instauração do contraditório para 

que, após cognição exauriente, seja dada a prestação jurisdicional 

adequada. 6. Ademais, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, considerando que a parte requerente poderá obter o 

valor pretendido, caso reste evidenciado o direito aventado, sem prejuízos 

decorrentes do lapso temporal inerente ao deslinde da ação. 6.1. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM DANO 

MORAL E LUCROS CESSANTES E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LIMINAR 

INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A pretensão do agravante 

confunde-se com o mérito da lide, desse modo, necessária a dilação 

probatória, bem como, observância do devido processo legal, com efetivo 

contraditório e ampla defesa.” (TJ/MT, AI 12829/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). 6.2. No mesmo sentido, não 

comporta guarida a tutela de urgência colimada, no intuito de que a 

requerida se abstenha de inscrever o nome da parte requerente nos 

órgãos de restrição ao crédito, sobretudo tendo em vista que é inconteste 

sua inadimplência com o pagamento das parcelas contratuais. 8. Noutro 

viés, sobre a tutela de evidência, ensina Nelson Nery Júnior: “(...) Tutela 

da evidência: Em comparação com a tutela de urgência, a tutela de 

evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado, mas 

prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o direito da parte 

requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido pelo juiz.” 

(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria 

de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1ª 

edição, p.871). 7.1. O artigo 311 do CPC dispõe sobre as hipóteses de 

concessão da tutela de evidência, in verbis: “Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (sem 

grifo no original). 7.2. In casu, verifico que a parte requerente 

fundamentou sua pretensão de tutela, nos incisos II e IV, do referido 

diploma legal, sendo que o inciso II, em tese, se sujeita a análise liminar. 

7.2.1. Para tanto, é necessário que estejam preenchidos os dois 

pressupostos concorrentes nele existentes, quais sejam, “as alegações 

de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. 

7.2.2. Logo, a ausência de um deles inviabiliza seu acolhimento da 

pretensão antecipatória. 7.2.3. Posto isso, denoto que a requerente não 

logrou êxito em comprovar, de plano, a existência dos pressupostos 

supracitados, especialmente no que tange a tese firmada em julgamento 

de casos repetitivos ou súmula vinculante, vez que não faz qualquer 

menção ao tema. 7.3. Outrossim, por considerar que a parte ré possa 

dispor de provas/argumentos acerca do caso em tela, gerando dúvida 

razoável quanto à efetiva existência do direito requerido, e, conforme 

anteriormente abordado, ante a ausência de comprovação da 

probabilidade do direito alegado, não há como conceder a tutela perquirida. 

8. Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos 

legais, nos termos dos artigos 300 e 311 do CPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência e de evidência. 9. 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. 

10. 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. 11. 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). 12. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 13. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009280-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARIAS DE MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009280-57.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. SANEAMENTO: 1 – Da inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo: 1.1. Em sua contestação, a requerida postulou, 

preliminarmente, pela inclusão da Seguradora Líder no polo passivo do 

feito, justificando que ela é a instituição responsável pela administração e 

pagamento das indenizações securitárias do DPVAT. 1.2. No ponto, é 

entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que 

qualquer seguradora que opera no sistema poderá ser compelida a pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, já que há 

um consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

AGRAVADA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Mantém-se na íntegra a decisão recorrida cujos 

fundamentos não foram infirmados. 2. Qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso. 

Precedentes. 3. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ quando a 

questão suscitada no recurso especial, não obstante a oposição de 

embargos declaratórios, não foi apreciada pela Corte a quo. 4. O acesso à 

via excepcional, nos casos em que o Tribunal a quo, a despeito da 

oposição de embargos de declaração, não regulariza a omissão apontada, 

depende da veiculação, nas razões do recurso especial, de ofensa ao art. 

535 do CPC. 5. A via do recurso especial não é adequada para a 

interpretação de preceitos constitucionais. 6. Agravo regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no Ag 870091 / RJ, Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, Julgado em 20/11/2007, Publicado em 

11/02/2008 - grifei). “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE. INSERÇÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO 

PASSIVO. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
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DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe unicamente ao autor 

realizar a escolha de quem deve figurar no polo passivo do processo, até 

porque qualquer seguradora que integra o consórcio respectivo tem 

legitimidade passiva para a ação de cobrança do valor do seguro 

obrigatório de veículo (DPVAT). Trata-se de situação de legitimidade 

extraordinária, de modo que a eleita atua em seu próprio nome e no das 

demais. A unitariedade presente justifica a possibilidade de o segurado 

optar por demandar com empresa diversa daquela que anteriormente lhe 

pagou algum valor ou reccusou algum pagamento. 2. No caso de ação de 

complementação da indenização do seguro DPVAT, dispensa-se o prévio 

requerimento administrativo da diferença pleiteada em juízo, pois a 

seguradora demandada já pagou o valor que entende correto, não sendo 

razoável que o beneficiário reitere seu requerimento antes do ajuizamento 

da  ação . ”  (TJ -SP -  AC:  10204986720188260100  SP 

1020498-67.2018.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/03/2019) 1.3. Desta feita, rejeito o pedido de inclusão de terceiro no 

polo passivo. 2 – Dos pontos controvertidos: 2.1. As partes são legítimas 

e estão devidamente representadas. Não havendo questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado. 2.2. Fixo o seguinte pontos 

controvertido: 1) a existência ou não dever de indenizar; e, em caso 

positivo, sua quantificação. 2.3. 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). 3 

- Das provas: 3.1. Verifico que a prova pericial postulada pelas partes se 

mostra impertinente, uma vez que o pedido principal se refere às 

despesas médicas e não a invalidez permanente. Logo, a comprovação 

dos fatos aduzidos na exordial se dá com prova documental (já imbricada 

nos autos) e, eventualmente, testemunhal, que não foi requerida por 

nenhuma das partes. 3.2. Nessa perspectiva, indefiro o pedido de prova 

pericial. 3.3. Destarte, com fulcro no artigo 139, inciso VI, do CPC, 

determino que a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

cópia legível do documento de ID 9264726, sob pena de sua exclusão, nos 

termos do artigo 32, §5º, da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018. 3.4. 

Decorrido o prazo do item “3.3”, com ou sem manifestação da parte, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Por arremate, 

consigno que procedi a retificação do polo passivo, para exclusão de 

Seguradora Líder, tendo em vista que esta não é parte no presente feito. 

5. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de março de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001772-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AURENI FERREIRA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001772-55.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.1. A inicial veio instruída com os devidos documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. 2. Preliminarmente, ante a petição 

apresentada pelo requerente em ID 29556701, defiro a retificação do polo 

ativo junto ao Sistema PJe, a fim de que conste como parte autora o Banco 

Bradesco Financiamentos S.A. (CNPJ n. 07.207.996/0001-50). Consigno 

que procedi com a retificação da autuação. 3. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

29507732), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor da parte requerente. 4. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada no 

edital publicado em ID 29507739, haja vista que a correspondência para 

notificação extrajudicial no endereço fornecido pela parte requerida foi 

devolvida sem recebimento pelo motivo “desconhecido”. 5. Deste modo, 

restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 6. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os 

pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. 6.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de 

ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer 

ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de 

obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 6.2. Igualmente, 

indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual 

para 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, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 6.3. 

Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição de ofício ao BACENJUD 

para realização de pesquisa de ativos em nome da ré, uma vez que não 

guarda qualquer pertinência com o Decreto-Lei nº 911/69. 7. Expeça-se o 

competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte 

requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o 

qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. 7.1. 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). 7.2. 

Consigno que os atos processuais poderão realizar-se nos termos do 

disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 8. Cite-se a parte requerida, que 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, 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. 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. 8.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

9. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), voltem-me conclusos para decisão. 10. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 11. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 9 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002111-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARIA TESTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NORBERTO DOS SANTOS - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LALANNE LIMA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE NORBERTO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CE & DOS SANTOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIANO JOSE CE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DIEGO VIEIRA DOS SANTOS 02610669194 (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DL PROJETOS E AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DIEGO VIEIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002111-14.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise da liminar, a fim de 

esclarecer os fatos alegados na exordial para formação de convicção por 

parte deste Juízo, com fundamento no artigo 300, §2º, do CPC, designo 

audiência de justificação prévia para o dia 2204/2020, às 14h00min. 2. 

Cite-se pessoalmente a requerida, para comparecer na audiência acima 

designada, consignando-se que o prazo para contestação somente fluirá 

a partir da audiência de conciliação, consoante estabelecido no artigo 335, 

I, do CPC. 3. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para 

que compareça ao ato, acompanhada de suas testemunhas, que deverão 

comparecer à audiência de justificação independentemente de intimação. 

4. Consigno que procedi com a retificação da autuação a fim de que 

conste a classe judicial correta. 4.1. Sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 
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judiciária à requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 3º e 4º. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com urgência. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009620-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009620-64.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 19336323). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos 

do acordo. 4. Consigno que deixo de proceder a baixa de eventual 

restrição junto ao Renajud, uma vez que inexiste determinação judicial 

nesse sentido no presente feito. 5. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012402-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NIEVINSKI ZABOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012402-10.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANA NIEVINSKI ZABOT RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 25350060). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Custas pela requerida e honorários advocatícios nos 

termos do acordo. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Considerando a 

desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009931-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ (EXECUTADO)

SIMONE APARECIDA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Portinari, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a opção guia 

de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – buscar - 

próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - 

adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, visto que os serviços dos correios não fazem entregas 

naquela localidade..

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009192-48.2019.8.11.0015

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:

AGRO MILHO MERCANTIL E AGRICOLA EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

NÃO cumprimento do mandado de citação conforme certidão de ID 

29231550.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013740-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K R T MORAIS EIRELI (REU)

ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ (REU)

JOANILSON RAMOS NASCIMENTO (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação do requerido KRT MORAIS EIRELI, no 

bairro Setor Comercial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar 

diligência - escolher a opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o 

número do processo – buscar - próximo - cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e 

gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. Intimar 

também, para que no mesmo prazo efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, no bairro Centro da cidade de Juara - MT, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a opção guia de diligência 

– 1º grau - adicionar o número do processo – buscar - próximo – outra 

Comarca – Escolher a Comarca – Selecionar a Comarca – Cidade - 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do 

pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011260-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que querendo, apresente no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnação à contestação sob ID 29881157.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010767-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (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))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID 29862203.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010904-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID 29947424.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010933-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA COSTA (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID-29701927.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010061-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA SOARES DE MELO (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))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob Nº-29106138.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002388-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO 

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lauro Antônio Pasche OAB - RS31321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA THAIS TAGLIEBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002388-30.2020.8.11.0015 Estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Posteriormente, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002375-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002375-31.2020.8.11.0015. 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, devendo indicar sua profissão e rendimentos, sob pena 

de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002312-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR LAMARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MITAELI NAGILA CAMARGO OAB - MT25935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002312-06.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, indicando sua profissão e apresentando comprovante de 

rendimentos ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002370-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA 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)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002370-09.2020.8.11.0015. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002334-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J.R.F TRANSPORTES E CONTAINERS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ARI VENDRUSCOLO OAB - PR24736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002334-64.2020.8.11.0015 Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, 

acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou 

apresente embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, 

sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No 

mandado deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 

1º, Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver 

pagamento e nem forem oferecidos embargos no prazo legal, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado de citação em mandado executivo. Caso sejam apresentados 

embargos no prazo legal, intime-se o autor para que ofereça resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código 

Processual Civil. Intime-se. AB

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011838-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SEGURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO PJE 1011838-31.2019.811.0015 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. Sinop-MT, 9 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013601-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL BIANCHI (EMBARGANTE)

ANGELINA ONEIDE BIZOLO BIANCHI (EMBARGANTE)

EDILSON AFONSO BIANCHI (EMBARGANTE)

MARCELO BIANCHI (EMBARGANTE)

GETULIO JOSE BIANCHI (EMBARGANTE)

RAFAEL JOSE BIANCHI (EMBARGANTE)
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REGINA MARIA LERNER BIANCHI (AUTOR(A))

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1013601-67.2019.8.11.0015. INTIMAÇÃO dos EMBARGANTES 

do despacho que segue abaixo transcrito: " Intime-se a parte embargante 

para corrigir o valor da causa, observando o beneficio patrimonial 

perseguido nos autos, no prazo de quinze dias. Em igual prazo, deverá 

recolher as custas processuais correspondentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013864-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEBSON MATARA BARRETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1013864-02.2019.811.0015 Intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010289-83.2019.8.11.0015

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:

RONI MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1010289-83.2019.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente (art. 1023, § 2º do CPC), INTIMO a parte AUTORA para manifestar 

em cinco dias sobre os embargos de declaração juntados em 10/10/2019. 

Sinop-MT, 9 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012208-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY JANES RAUBER ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida, 

Id. 30022094. Sinop-MT, 9 de março de 2020. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009225-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA DE JESUS GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca da Correspondência devolvida conforme ID 27512832 e 

Id. 28677600.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001884-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON EDUARDO MANNRICK OAB - MT26997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANI MARTINS BASTOS (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1001884-24.2020.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora requer a 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. 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 autora 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). “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 autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais 

(holerite, declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013687-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RIBEIRO GOMES (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1013687-38.2019.8.11.0015 Designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 16-07/2020, à 13h00min, a 

ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local, sala 40-48. Cite-se a requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-os de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 
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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 a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. AB

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008023-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI LUIS TAGLIALENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

1008023-26.2019.8.11.0015 - INTIMO A PARTE AUTORA DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O dia 16/07/2020, às 14:30 horas, 

a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local de Sinop-MT (sala 40).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002386-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA 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)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002386-60.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29922782), 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: 1002381-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

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 Processo nº 1002381-38.2020.8.11.0015 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. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29921072), 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: 1002290-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002290-45.2020.8.11.0015 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. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29867120), 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: 1002294-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 1002294-82.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29867631), 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: 1002376-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002376-16.2020.8.11.0015 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. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29919516), 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: 1002364-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (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 1002364-02.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29916563), 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006681-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1006681-77.2019.8.11.0015 O embargante pretende a 

concessão do efeito suspensivo aos embargos, alegando que o débito 

executado decorre da prática de agiotagem, discorrendo teses de 

nulidade e anulabilidade do negócio jurídico, além de referir acerca de 

excesso de execução. DECIDO: Se tempestivos os embargos à execução, 

o que deverá ser certificado pela Gestora, RECEBO-OS para discussão. 

Outrossim, acolho a emenda da peça inaugural, constante do Id n.º 

26579401. O artigo 919 do CPC prescreve que os embargos à execução, 

em regra, não têm efeito suspensivo e que o juiz poderá atribuir-lhes tal 

efeito quando presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente. Tais requisitos são cumulativos, de modo que, na 

falta de quaisquer deles, não se pode admitir a suspensão do feito 

executivo. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr. ensina que: “(...) mesmo 

que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja 

perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o 

andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia ao juízo. 

Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora 

ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não 

sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há 

perigo a ser acautelado, por enquanto. Será depois da penhora e do risco 

de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de 

dano necessário para justificar a suspensão da execução” (Curso de 

Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. Ed. 47. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016). No caso dos autos, não há que se falar em 
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suspensão do processo executivo, uma vez que os requisitos previstos 

no art. 919, §1º, do CPC não se apresentam preenchidos, pois a alegação 

de agiotagem merece ser analisada à luz do contraditório e ampla defesa, 

sobretudo considerando que se revela imprescindível oportunizar a 

manifestação da parte adversa acerca do contrato de mútuo apresentado 

pelo embargante (Id n.º 19954521) e os encargos contratuais ajustados 

através do aludido negócio jurídico. Outrossim, conforme se verifica nos 

autos de execução de n.º 1012481-23.2018.8.11.0015, o juízo não se 

encontra seguro, bem como, nos embargos, não foi oferecida caução. 

Neste aspecto, cumpre pontuar que, embora o embargante tenha 

sustentado que a obrigação está garantida diante do imovel constante do 

instrumento contratual de mútuo juntado no Id n.º 19954521, razão não lhe 

assiste. Isso porque, tal garantia não está atrelada ao processo de 

execução, requisito legal indispensável à concessão da medida vincada. 

Feitas tais considerações, é de rigor o indeferimento do efeito suspensivo 

aos embargos à execução. Por oportuno, veja-se o seguinte aresto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO 

DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO 

JUÍZO. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, 

o embargante deverá demonstrar, cumulativamente, a relevância dos seus 

fundamentos, além de comprovar que o prosseguimento da execução 

pode resultar em perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta 

reparação, bem como, ainda, estar garantido o Juízo. Se a parte não 

garantiu o juízo, a ausência de tal requisito, por si só, impossibilita o 

deferimento do efeito suspensivo requerido.” (TJ-MG - AI: 

10000191329218001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data 

de Julgamento: 02/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020). Desta forma, 

INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos. 

Intime-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os 

embargos, nos termos do artigo 920 do CPC/2015. Certifique a Gestora 

Judicial a não concessão do efeito suspensivo nos autos da execução, 

bem como a tempestividade dos embargos à execução. Intimem-se. SEDE 

DO 4ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 - TELEFONE: (66) 30253800

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002469-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002469-76.2020.811.0015 Tendo em vista que 

a inicial foi endereçada à Vara da Fazenda Pública dessa Comarca, 

determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com as baixas 

necessárias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002465-39.2020.8.11.0015

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:

ANDERSON APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002465-39.2019.8.11.0015 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, ficando advertida de que É VEDADA A RETIRADA DO 

BEM DA COMARCA EM QUE FOR APREENDIDO NO PRAZO DA 

PURGAÇÃO DA MORA. 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: LXI3744, pelo sistema Renajud. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002476-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA LEVY NINCE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002476-68.2020.8.11.0015 1- Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2- Após, cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens 

suficientes para a garantia da execução (art. 829, art. 831, ambos do 

CPC/2015). 3- Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela 

metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a que alude o 

art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 4- Não paga 

a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora 

e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, 

conforme dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 5- Se o 

Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do 

art. 830, do CPC/2015. 6-Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 7- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013848-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON PROVENZI OAB - MT27116/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1013848-48.2019.8.11.0015 Primeiramente, 
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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 apresentados pelo requerente. Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 16/07/2020, à 13h45min, a ser realizada 

pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40-48. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

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 a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. AB

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003963-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PISSINATTI GUERRA (AUTOR(A))

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

CLEIDE PACAGNAN PISSINATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Pissinatti Empreendimentos Ltda ofertou embargos de declaração em face 

da sentença proferida nos autos, alegando omissão e contradição. Instada 

a se manifestar, a parte adversa refutou as alegações dos embargos (id. 

22659993) DECIDO: Verifico que não assiste razão à embargante, no 

tocante a alegação de existência de contradição na sentença, 

notadamente porque a fundamentação adotada no julgado está em 

completa harmonia com a conclusão atingida. Não há se falar em 

contradição tampouco em omissão quanto à parte da sentença que 

deliberou pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, haja 

vista que devidamente fundamentada. No que diz respeito ao afastamento 

da alegação de venda casada também a sentença se pronunciou 

adequadamente, discorrendo que a contratação foi feita de forma livre 

pela parte embargante. De igual modo, a embargante quer fazer valer a 

sua tese no tocante à alegação de cancelamento formal do seguro, 

pretendendo, por esta via dos embargos de declaração, obter a revisão 

do julgado, eis que não concorda com o entendimento sufragado pelo 

juízo. Neste ponto, é importante destacar que a contradição passível de 

discussão, em embargos de declaração, é aquela existente entre a 

fundamentação e a parte dispositiva da decisão e não desta com o 

entendimento jurídico defendido pelas partes. Nesse sentido: “A 

contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve ter 

natureza interna, ou seja, intrínseca ao próprio ato processual. A 

contradição externa - como no caso dos autos, em que há tão somente 

irresignação da recorrente contra o posicionamento adotado pelo órgão 

julgador - não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de 

acolhimento dos aclaratórios”. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp. n. 293479, 

Rel. Min. Castro Meira, j. em 14/5/2013) Diante do exposto REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não haver qualquer omissão, 

contradição, obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado na 

sentença, que permanece na íntegra, tal como foi lançada. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006597-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PARISE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1006597-76.2019.8.11.0015 HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO entabulada entre as partes no Id. 19184890, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do 

processo n° 1006597-76.2019.8.11.0015 – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE movida por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de CARLOS PARISE até a data aprazada para o 

pagamento da última parcela informado no acordo. Lavre-se o termo de 

penhora, conforme requerido. Decorrido o prazo da suspensão, o que 

deverá ser certificado, intime-se a parte autora para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Intimem-se. AB

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005459-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GERVAZIO QUINTANILHA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO QUINTANILHA (REQUERENTE)

NAIR TEREZINHA DA SILVA CARLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 20(vinte) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Despacho, 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (23075317 - Decisão). Ato 

Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via Diário 

da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003011-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI FARAGO HILGEMBERG OAB - PR74296 (ADVOGADO(A))

ALINE MARQUES DE ANDRADE OAB - PR71887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. O. A. (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 e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (29084891 

- Decisão). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 
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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: 1009770-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. F. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

29082923 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007357-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI LUIZ LIDANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLETH ILDA CARVALHO CORREIA OAB - MT24898/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA FERNANDA ZANI FARIAS LIDANI (REU)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

21553909 - Decisão) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011591-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

28950923 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014040-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DOMINGOS COTRIM OAB - MT22819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 

do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, para INTIMAR o(a/s) 

DEFENSORIA PÚBLICA que patrocina PARTE AUTORA(Glauber da Silva) 

para que, querendo e dentro do prazo de 30(dez) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 27074884 - Sentença)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005381-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. W. D. L. (REU)

J. G. D. L. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

29776604 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002139-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. M. (REU)

E. S. D. M. G. K. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 29774557 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011400-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

29156181 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006022-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. D. S. R. (AUTOR(A))

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

25825084 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006474-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. L. (AUTOR(A))

C. A. D. O. G. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOURA OAB - MT21118/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. M. D. C. (REU)

A. E. L. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 29763214 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000630-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE LUCIA BELIS (REQUERENTE)

SULANE MARIA GOBBI (REQUERENTE)

DIRVANI JOSE GOBBI (REQUERENTE)

CATIANE GOBBI (REQUERENTE)

ADEJANE GOBBI (REQUERENTE)

LUCIANE GOBBI (REQUERENTE)

ANTONIA LAZAROTTO GOBBI (REQUERENTE)

GIOVANI PAULO GOBBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINIO GOBBI (INVENTARIADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC:, querendo e dentro do prazo de: 

5(cinco) dias tomar CIENCIA e COMPARECER EM CARTÓRIO para assinar 

o TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 19502865 - Outros documentos) Ato Ordinatório 

expediente de remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça 

Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do 

CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008179-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. P. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLA DOVIGI OAB - MT27120/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO ORTH OAB - PR53813 (ADVOGADO(A))

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

JOAO PERON OAB - MT3060-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (24835498 

- 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. 

Especialmente “[... 7. Intimem-se as partes para apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, se já não houverem feito. 

(CPC, art. 357, § 4º). 8. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da 

parte informar ou intimar as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, nos termos do artigo 455 e 

seguintes do CPC....]”

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006663-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM OAB - MT16333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (26799073 

- 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. 

Especialmente “[... Tendo em vista o que preconiza o artigo 334, §4º, 

inciso I, e artigo 695, do Código de Processo Civil, bem como que o mesmo 

diploma legal prioriza os meios alternativos de resolução de conflitos e a 

inexistência de manifestação expressa da parte autora de que não possui 

interesse na audiência de conciliação, mantenho a solenidade e, por 

conseguinte, designo audiência de conciliação com o núcleo desta vara no 

dia 17 de março de 2020, às 14:30 horas, consignando que a parte autora 

deve comparecer ao ato, sob pena de fixação de multa, nos termos do 

artigo dantes mencionado.....]”

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012103-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).

(29770870 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006514-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA OAB - MT0019519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. F. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER FRANCIS DE FREITAS OAB - MT25347/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) a apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 11003607 - 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015342-45.2019.8.11.0015

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

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

LILIAN DENISE JORGE OAB - 731.029.892-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1015342-45.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça (art. 189, II, CPC). 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. Considerando que não há nos autos 

reconhecimento direito da paternidade ou prova científica do vínculo 

parental, demonstrando a probabilidade do direito que, excepcionalmente, 

autoriza o juiz a deferir os alimentos, indefiro, o pedido de fixação de 

alimentos provisionais. 4. Designo audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código 

de Processo Civil, para o dia 12/05/2020, às 14:00 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Conciliatório da Vara Especializada 

da Família e Sucessões, sito no fórum dessa Comarca. 5. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 6. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de 

seus advogados ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 

695, § 4º, do Código de Processo Civil. 7. Ciência à Defensoria Pública, se 

alguma das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao 

Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 8. Na audiência, se não 

for houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de realização da 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c 

o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 9. Oferecida 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil. 10. Após, com 

ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério 

Público. 11. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de 

decisão. 12. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Serve a 

presente decisão como mandado/Carta Precatória. Sinop/MT, 23 de janeiro 

de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003049-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALDEMAR HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001902-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001902-16.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: CRISTINA BURATO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante do 

PETITÓRIO de ID. 29452337 e da INTEMPESTIVIDADE da MANIFESTAÇÃO 

do Requerido acostada em ID. 29413574, conforme já CERTIFICADO em ID. 

28630666, CUMPRA-SE o DESPACHO de ID. 29109331; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000845-31.2016.8.11.0015 AUTOR: 

RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008405-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NETES CELESTINO CURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008405-19.2019.8.11.0015 AUTOR(A): NETES CELESTINO CURADO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, foi proferida DECISÃO LIMINAR em ID. 

20991296, DETERMINANDO aos Requeridos “que providenciem no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento cirúrgico de que necessita a 

parte Autora, qual seja, ‘TC DO QUADRIL, devendo proceder em duas 
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etapas, inicialmente colocação de prótese no lado direito e, após 

recuperação, cirurgia do lado esquerdo, a ser realizado em rede pública 

ou particular as suas expensas, conforme LAUDOS MÉDICOS acostados 

em IDs. Num. 20967760; 20967762 e 20967765, SOB PENA DE BLOQUEIO 

JUDICIAL. Bem como, demais procedimentos que se mostrarem 

necessários, devidamente comprovados nos autos por meio de laudo 

médico atualizado’”. Pois bem. Realizado o primeiro procedimento cirúrgico, 

a parte Autora vem aos autos, por meio do PETITÓRIO de ID. 29694360, 

requerer “a realização da segunda fase cirurgia de ARTROPLASTIA 

TOTAL, com a colocação de prótese no quadril esquerdo do Requerente”, 

conforme LAUDO MÉDICO acostado em ID. 29694381. II – Sendo assim, o 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. III – Nesta esteira, 

INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do 

ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o 

fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promovam “a realização da segunda fase cirurgia de 

ARTROPLASTIA TOTAL, com a colocação de prótese no quadril esquerdo 

do Requerente”, conforme LAUDO MÉDICO acostado em ID. 29694381, 

sob pena de BLOQUEIO JUDICIAL. IV – CUMPRA-SE com URGÊNCIA 

servindo, se necessário, o presente como mandado; V – Na sequência, 

façam-me os autos em conclusão para realização do BLOQUEIO JUDICIAL 

das NOTAS FISCAIS IDs. 22400416 e 22509959. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003049-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALDEMAR HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003049-48.2016.8.11.0015 AUTOR: 

VALDECI ALDEMAR HUBNER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por VALDECI 

ALDEMAR HUBNER, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público realizado em 21/05/2006, conforme Termo 

de Posse datado de 01 de agosto de 2006, para o cargo de professor Lic. 

em Pedagogia, 40h, referência CE-20-04. 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, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 4974786 

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. 8113802 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. 4974786). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 
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especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (13/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por VALDECI ALDEMAR HUBNER, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 
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Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 
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aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002451-55.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALCEU PEREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TERESA APARECIDA PLENS POLO 

PASSIVO: I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 6 de março 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: 1002453-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002453-25.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLODOALDO 

JOSE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIA RYBA DE 

OLIVEIRA 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 7 de março 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: 1002454-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002454-10.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO SERGIO 

MAGALHAES ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA 

ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 7 de março 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: 1012165-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBAS DOS REIS GARCEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que informe o BANCO (e seu 

respectivo código) a qual sua conta pertence, a fim de que seja expedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 113 de 294



o competente alvará.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006973-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA MARI LLORENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE DE SOUZA MOREIRA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que ao expedir alvará em prol da requerente para a 

conta POUPANÇA informada nos autos, o sistema solicita o número da 

variação desta conta poupança. Assim, INTIMO a parte autora para 

informar nos autos, a fim de que seja levantado o valor a que tem direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UGLA KETI CUNHA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002461-02.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:UGLA KETI 

CUNHA PESSOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORENA KELLY 

TORRES TEIXEIRA 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 17:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 9 de março 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: 1002463-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002463-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEX FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 9 de março 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: 1002474-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002474-98.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADAO 

FRANCISCO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 17:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 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)

 

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.: 1001562-04.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 31/03/2020 10:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. LAUDICEIA DA SILVA SOUSA 

CPF: 012.545.491-02, JONES EVERSON CARDOSO CPF: 810.311.739-00 

Endereço do promovente: Nome: LAUDICEIA DA SILVA SOUSA Endereço: 

RUA PROJETADA 09, lote 19, quadra 11, RESIDENCIAL SEBASTIÃO DE 

MATOS II, SINOP - MT - CEP: 78559-660 Endereço do promovido: Nome: ISI 

- INSTITUTO PRO-SAUDE INTEGRAL Endereço: av dos tarumas, 930, 

sobreloja, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Sinop, Segunda-feira, 

09 de Março 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: 1010530-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FELIPE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOMINGOS CARVALHO DOS SANTOS (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.: 1010530-91.2018.8.11.0015 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, fornecendo 

endereço para intimação do polo passivo.

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)

 

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.: 1001566-41.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 31/03/2020 13:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CAMILA RESENDE PEPINELLI 

SAUER CPF: 300.854.868-76, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA CPF: 

025.739.718-30 Endereço do promovente: Nome: CAMILA RESENDE 

PEPINELLI SAUER Endereço: RUA MILENA, 351, - ATÉ 304/305, 

RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-384 Endereço do 
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promovido: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA 

SENADOR SALGADO FILHO, s/n, entre os eixos 46-48/O-P, Sala de 

Gerência Back, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 Sinop, 

Segunda-feira, 09 de Março 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: 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)

 

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.: 1001573-33.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 31/03/2020 14:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. IVANETE DA SILVA 

CARVALHO CPF: 408.300.712-53, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS 

CPF: 872.368.851-34 Endereço do promovente: Nome: IVANETE DA SILVA 

CARVALHO Endereço: RUA D-2, 86, Ap 08, Residencial Dona Marlene II, 

SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-326 Endereço do 

promovido: Nome: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Endereço: RUA P, 204, Galpão 04, Quadind 11, Lote 44A60, DISTRITO 

INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-420 Sinop, Segunda-feira, 09 de 

Março 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: 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)

 

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.: 1001583-77.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 31/03/2020 14:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. VAGALUME TOLDOS E 

COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CPF: 11.345.930/0001-01, ADRIANA 

CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO CPF: 395.306.471-15 Endereço do 

promovente: Nome: VAGALUME TOLDOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA 

- ME Endereço: AVENIDA FOZ DO IGUAÇU, 208, - ATÉ 445/446, DISTRITO 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-503 Endereço do promovido: Nome: 

FUNERARIA SAUER LTDA - ME Endereço: AVENIDA DOS JACARANDÁS, 

4265, - DE 3699 A 4353 - LADO ÍMPAR, SETOR RESIDENCIAL NORTE, 

SINOP - MT - CEP: 78550-362 Sinop, Segunda-feira, 09 de Março 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: 8010420-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (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: 

8010420-41.2016.8.11.0015 REQUERENTE: NAIR SOARES REQUERIDO: OI 

S/A Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002478-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADAO 

FRANCISCO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 17:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 8010420-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (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.: 8010420-41.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 30013930.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - EPP (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.: 1001685-02.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 01/04/2020 09:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. AIRTON FRIGERI CPF: 

870.711.501-68, AIRTON FRIGERI CPF: 870.711.501-68 Endereço do 
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promovente: Nome: AIRTON FRIGERI Endereço: DOS LIRIOS, 198, CASA, 

ST RESIDENCIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78550-007 Endereço do 

promovido: Nome: DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - EPP Endereço: 

AVENIDA DOS INGÁS, 4157, - DE 4037 A 4411 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-036 Sinop, Segunda-feira, 09 de 

Março 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: 1001686-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PFEIFER (AUTOR)

MARINEZ PFEIFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA JUDA CARDOSO (REU)

 

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.: 1001686-84.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 01/04/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CELIA PFEIFER CPF: 

923.974.681-15, ALLYSON ARAUJO MENEZES CPF: 034.256.051-43, 

MARINEZ PFEIFER CPF: 010.667.881-70 Endereço do promovente: Nome: 

CELIA PFEIFER Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001, SALA 207, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-272 Nome: MARINEZ 

PFEIFER Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001, SALA 207, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-272 MARIA DA JUDA CARDOSO 

CPF: 170.558.579-53 Endereço do promovido: Nome: MARIA DA JUDA 

CARDOSO Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 42-A, - ATÉ 403/404, 

JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-679 Sinop, 

Segunda-feira, 09 de Março 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012273-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOS SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO FERREIRA LIDORIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012273-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOS SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO FERREIRA LIDORIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012273-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOS SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO FERREIRA LIDORIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-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.: 8012273-56.2014.8.11.0015 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: 1001752-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI (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.: 1001752-64.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 02/04/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DIOGO RODRIGUES CPF: 

964.624.341-04, ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE CPF: 

023.125.241-20 Endereço do promovente: Nome: DIOGO RODRIGUES 

Endereço: RUA DAS ACEROLAS, 428, - DE 283/284 A 681/682, JARDIM 

CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-702 Endereço do promovido: Nome: 

WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI Endereço: AVENIDA DAS 

ACÁCIAS, - DE 744 A 1394 - LADO PAR, SETOR RESIDENCIAL SUL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-057 Sinop, Segunda-feira, 09 de Março 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: 1001755-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALMO JOAO DO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JUNIOR SUBAS GRAGEL (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.: 1001755-19.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 02/04/2020 09:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. SALMO JOAO DO BONFIM 

CPF: 593.224.891-20, RODRIGO RIBAS COUTO CPF: 086.760.167-12 

Endereço do promovente: Nome: SALMO JOAO DO BONFIM Endereço: 

Rua Matrinchã, Rua Tambaqui, n 280, Camping Club, SINOP - MT - CEP: 

78551-202 ALCEU JUNIOR SUBAS GRAGEL CPF: 012.547.253-69 

Endereço do promovido: Nome: ALCEU JUNIOR SUBAS GRAGEL 

Endereço: Rua Mato Grosso, 987, Jardim Italia, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 Sinop, Segunda-feira, 09 de Março 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012001-28.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLVIDE GALINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012001-28.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002487-97.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DEJANIRA 

MOURA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 1001598-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILSO LOURIVAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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.: 1001598-17.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIELE SANTOS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002489-67.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNA MARIELE 

SANTOS DA SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS 

ROLIM DE MOURA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 08:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 1008214-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSION LINGERIE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME - 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.: 1008214-08.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010679-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

SINERGIKA INDUSTRIA DE ALIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010679-36.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 02/04/2020 13:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ECONOMIZAR COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME CPF: 08.087.667/0001-85, 

ALEXANDRE LOPES JARDIM CPF: 022.939.481-70 Endereço do 

promovente: Nome: ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA - ME Endereço: Avenida JULIO CAMPOS, 1188, 

FARMACIA ECONOMIZAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-202 Endereço do promovido: Nome: SINERGIKA INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS Endereço: Avenida PAULISTA, 2.100, EMPRESA, 

CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-200 Nome: ITAU 

UNIBANCO S.A. Endereço: Avenida JULIO CAMPOS, 297-A, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Sinop, Segunda-feira, 09 de 

Março 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: 8010679-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

SINERGIKA INDUSTRIA DE ALIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010679-36.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 02/04/2020 13:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ECONOMIZAR COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME CPF: 08.087.667/0001-85, 
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ALEXANDRE LOPES JARDIM CPF: 022.939.481-70 Endereço do 

promovente: Nome: ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA - ME Endereço: Avenida JULIO CAMPOS, 1188, 

FARMACIA ECONOMIZAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-202 Endereço do promovido: Nome: SINERGIKA INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS Endereço: Avenida PAULISTA, 2.100, EMPRESA, 

CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-200 Nome: ITAU 

UNIBANCO S.A. Endereço: Avenida JULIO CAMPOS, 297-A, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Sinop, Segunda-feira, 09 de 

Março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010444-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR CRISOSTOMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010444-06.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: PISOTETO MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: DEVANIR CRISOSTOMO DA 

SILVA Vistos etc. Defiro o requerimento de Id 9388998, em consonância 

com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 – Em 

exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil.” Dessa forma, expeça-se edital para citação do executado, devendo 

o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma 

vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que 

não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 

03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010444-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR CRISOSTOMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010444-06.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: PISOTETO MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: DEVANIR CRISOSTOMO DA 

SILVA Vistos etc. Defiro o requerimento de Id 9388998, em consonância 

com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 – Em 

exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil.” Dessa forma, expeça-se edital para citação do executado, devendo 

o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma 

vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que 

não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 

03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010444-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR CRISOSTOMO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010444-06.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001537-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JABERSON IURI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABERSON IURI BARBOSA OAB - MT27570/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(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.: 1001537-88.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 02/04/2020 13:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. JABERSON IURI BARBOSA 

CPF: 048.735.871-66, JABERSON IURI BARBOSA CPF: 048.735.871-66 

Endereço do promovente: Nome: JABERSON IURI BARBOSA Endereço: 

DAS PRIMAVERAS, 2362, - DE 2065/2066 A 2502/2503, JARDIM 

BOTANICO, SINOP - MT - CEP: 78556-012 Endereço do promovido: Nome: 

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 433, - ATÉ 733 - LADO ÍMPAR, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-254 Sinop, Segunda-feira, 

09 de Março 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: 1001671-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVARO MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATTANA TESTA OAB - MT17099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO COELHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

HDI SEGUROS 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.: 1001671-18.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 02/04/2020 14:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. GERALDO ALVARO MARIA 

CPF: 202.908.451-49, RAFAEL MATTANA TESTA CPF: 008.045.431-35 

Endereço do promovente: Nome: GERALDO ALVARO MARIA Endereço: 

RUA DAS SERINGUEIRAS, - DE 1550/1551 A 2205/2206, JARDIM 

PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-110 TIAGO COELHO DE OLIVEIRA 

CPF: 729.327.831-49, Endereço do promovido: Nome: TIAGO COELHO DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA CARINI, - DE 202/203 A 935/936, RESIDENCIAL 

FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-398 Nome: HDI SEGUROS S.A. 

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-148 Sinop, Segunda-feira, 09 de Março 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: 1001684-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - EPP (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.: 1001684-17.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 02/04/2020 14:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. AIRTON FRIGERI CPF: 

870.711.501-68, AIRTON FRIGERI CPF: 870.711.501-68 Endereço do 

promovente: Nome: AIRTON FRIGERI Endereço: DOS LIRIOS, 198, CASA, 

ST RESIDENCIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78550-007 Endereço do 

promovido: Nome: DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - EPP Endereço: 

AVENIDA DOS INGÁS, 4157, - DE 4037 A 4411 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-036 Sinop, Segunda-feira, 09 de 

Março 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: 1002493-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BASSETTO GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002493-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BR 

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA ALVES DE LIMA POLO PASSIVO: JOSE EDUARDO BASSETTO 

GUIMARAES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 1002496-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZIA DOS SANTOS ALECRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002496-59.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TOMAZIA DOS 

SANTOS ALECRIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIN PRISCILA 

ZUCONELLI POLO PASSIVO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 09:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 1002498-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA (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. 1002498-29.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDREIA MARIA 

DE OLIVEIRA 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 1015213-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA MAZIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (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.: 1015213-40.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 24/03/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. VANESSA APARECIDA 

MAZIERO CPF: 070.635.749-30, ANA LIA BERTOZO DE CASTRO CPF: 

360.112.258-88, ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA CPF: 050.079.661-00 

Endereço do promovente: Nome: VANESSA APARECIDA MAZIERO 

Endereço: RUA F1, 71, APARTAMENTO 03, RESIDENCIAL NORTE, SINOP - 

MT - CEP: 78550-000 Endereço do promovido: Nome: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Endereço: PRAÇA LINNEU GOMES, S/N, 

PORTARIA 03 , PREDIO 24, CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04626-020 Sinop, Segunda-feira, 09 de Março 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: 1000054-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000054-23.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 08:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ALMIR ARANTES CPF: 

484.339.349-53, DAYANE CIBELLE VARGAS CPF: 048.628.761-02, 

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS CPF: 329.170.188-79 Endereço do 

promovente: Nome: ALMIR ARANTES Endereço: RUA DOS LÍRIOS, - DE 

1046/1047 A 99998/99999, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-356 Endereço do promovido: Nome: AZUL LINHAS AEREAS 

Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 

Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9, TAMBORÉ, BARUERI - SP - 

CEP: 06460-040 Sinop, Segunda-feira, 09 de Março 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: 1002501-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA POMIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002501-81.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLEUZA POMIM 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 09:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 1000109-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO RUFINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HAMILTON LEMOS SOARES (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.: 1000109-71.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DIONIZIO RUFINO DE JESUS 

CPF: 200.554.476-00, BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO CPF: 

002.597.231-69 Endereço do promovente: Nome: DIONIZIO RUFINO DE 

JESUS Endereço: RUA DOS ANGELINS, 35, - ATÉ 189/190, JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-442 JOSE HAMILTON LEMOS 

SOARES CPF: 011.930.159-87 Endereço do promovido: Nome: JOSE 

HAMILTON LEMOS SOARES Endereço: RUA DOS MONJOLEIROS, 418, - 

ATÉ 419/420, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-048 

Sinop, Segunda-feira, 09 de Março 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: 1009182-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009182-38.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010616-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BIANCHINI 03246314136 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON OLIVEIRA COUTO - 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.: 1010616-28.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 09:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CAROLINE BIANCHINI 

03246314136 CPF: 30.053.782/0001-98, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS 

CPF: 979.314.111-53 Endereço do promovente: Nome: CAROLINE 

BIANCHINI 03246314136 Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, - DE 304/305 

A 742/743, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-054 Endereço do 

promovido: Nome: EDISON OLIVEIRA COUTO - ME Endereço: AVENIDA 

ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, 1389, - DE 5416 A 6426 - LADO PAR, JARDIM 

DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-271 Sinop, Segunda-feira, 09 de 

Março 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: 1005030-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SHEILA EXELRUD (REQUERIDO)

MEU CREDITO SERVICOS DE INTERMEDIACOES FINANCEIRAS S/A 

(REQUERIDO)

MICHELLE VAINSTOK (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.: 1005030-78.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 09:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DEUSIMAR PEREIRA DE 

OLIVEIRA CPF: 013.040.102-10, CRISTINA BURATO CPF: 037.582.201-14 

Endereço do promovente: Nome: DEUSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA 

Endereço: Inexistente, 2975, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 MICHELLE VAINSTOK CPF: 846.531.243-53, MARCIA SHEILA 

EXELRUD CPF: 550.211.077-04 Endereço do promovido: Nome: MEU 

CREDITO SERVICOS DE INTERMEDIACOES FINANCEIRAS S/A Endereço: 

RUA BANDEIRA PAULISTA, 127, - ATÉ 339 - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04532-010 Nome: MICHELLE VAINSTOK 

Endereço: BANDEIRA PAULISTA, 127, APTO 54, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04532-010 Nome: MARCIA SHEILA EXELRUD Endereço: JUCA, 

22, APTO 202, SALINAS, FORTALEZA - CE - CEP: 60135-510 Sinop, 

Segunda-feira, 09 de Março 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: 8011771-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SLOVINSKI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA LUZ PISSINATI (REQUERIDO)

MORETTO & PISSINATI 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.: 8011771-49.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. THIAGO SLOVINSKI OLIVEIRA 

CPF: 028.663.031-13, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE CPF: 

042.841.076-66, ANELISE INES ANDRUCHAK CPF: 615.599.891-49, KATIA 

REGINA BONATTO OLIVEIRA CPF: 036.275.831-08 Endereço do 

promovente: Nome: THIAGO SLOVINSKI OLIVEIRA Endereço: Rua 

GUAZUMAS, 223, CASA, PARQUE DAS ARARAS, SINOP - MT - CEP: 
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78550-480 MARLENE DA LUZ PISSINATI CPF: 830.702.811-68, Endereço 

do promovido: Nome: MARLENE DA LUZ PISSINATI Endereço: Rua RUA 

DAS PAINEIRAS, 424, - ATÉ 423/424, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - 

MT - CEP: 78552-051 Nome: MORETTO & PISSINATI LTDA - ME Endereço: 

Rua RUA DAS PAINEIRAS , 424,, - ATÉ 423/424, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-051 Sinop, Segunda-feira, 09 de 

Março 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: 1002509-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GIMENEZ GEBAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002509-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSANA 

GIMENEZ GEBAUER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 

Hora: 10:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 1000106-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALCIO JOSE FOLLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (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.: 1000106-19.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DALCIO JOSE FOLLMANN 

CPF: 426.226.039-91, ADRIANO VALENTE FUGA PIRES CPF: 

885.943.271-53 Endereço do promovente: Nome: DALCIO JOSE 

FOLLMANN Endereço: RUA DOS MURICIS, 88, JARDIM PRIMAVERA, SINOP 

- MT - CEP: 78550-434 Endereço do promovido: Nome: FS 

AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA Endereço: Zona 

Rural, km 68, Rod BR 163, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Sinop, 

Segunda-feira, 09 de Março 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: 1000106-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALCIO JOSE FOLLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (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.: 1000106-19.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DALCIO JOSE FOLLMANN 

CPF: 426.226.039-91, ADRIANO VALENTE FUGA PIRES CPF: 

885.943.271-53 Endereço do promovente: Nome: DALCIO JOSE 

FOLLMANN Endereço: RUA DOS MURICIS, 88, JARDIM PRIMAVERA, SINOP 

- MT - CEP: 78550-434 Endereço do promovido: Nome: FS 

AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA Endereço: Zona 

Rural, km 68, Rod BR 163, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Sinop, 

Segunda-feira, 09 de Março 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: 1002512-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA PERPETUA PRINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002512-13.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CASSIA 

PERPETUA PRINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CARMEN 

DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 1001784-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PECUARIA TIJUCO PRETO 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.: 1001784-69.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 10:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. RAFAEL ALVES DE CAMPOS 

CPF: 040.166.491-02, VIVIANE SILVA SANTOS CPF: 016.320.491-80 

Endereço do promovente: Nome: RAFAEL ALVES DE CAMPOS Endereço: 

RUA ALCIDES FAGANELO, 921, - ATÉ 921/922, JARDIM EUROPA, SINOP - 

MT - CEP: 78555-226 Endereço do promovido: Nome: AGRO PECUARIA 

TIJUCO PRETO LTDA - ME Endereço: Rodovia MT 242, K 160, S/N, 

Fazenda TAJ MAHAL, Zona Rural, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 

Sinop, Segunda-feira, 09 de Março 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: 1002523-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ANDRADE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002523-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DENILSON 
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ANDRADE DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE CARLOS 

DE MUSIS FILHO 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 9 de março 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: 1002528-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OCULOS EXPRESS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002528-64.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:OCULOS 

EXPRESS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO HENRIQUE 

DOS SANTOS MENIN, LUCAS DA SILVA BARBOSA POLO PASSIVO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005983-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005983-42.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME 

EXECUTADO: TAIS MOREIRA DOS SANTOS Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006012-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO ANTONIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006012-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NILSO ANTONIO SOARES 

REQUERIDO: CARLOS ROBERTO PREVEDELLO Vistos etc. Decisão de Id. 

26961565 enfatizando a impossibilidade da decretação de revelia em 

casos onde a citação se deu por meio de telefone, anulando a certidão 

que declarou como citada a parte promovida e determinando que a parte 

promovente informasse novo endereço para tentativa de concretização do 

ato citatório para o regular prosseguimento do feito. Em resposta ao 

comando judicial a parte promovente no Id.29203430 aportou aos autos 

novos endereços da parte promovida. À vista disso, acolho o pedido da 

parte promovente, ao passo que determino a citação e intimação da parte 

promovida nos novos endereços declinados no Id. 29203430, via postal 

“A.R”. Para tanto, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada. Restando 

negativa a diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito. Após, de tudo certificado, concluso 

para deliberação. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002111-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MARTINEZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002111-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SABRINA MARTINEZ DA 

SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Conforme 

determinado na decisum de Id. 25867440, expeça-se certidão em favor da 

d. causídica nomeada no presente feito. Nada mais sendo requerido, com 

o transito e julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Sinop - MT, 06 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006646-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006646-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIELLA DE LIMA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Por imposição do Enunciado Cível 

166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável entendimento 

superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, 

parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de admissibilidade 

recursal. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Nesse passo, tempestivo, preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões pendentes 

delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012471-59.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY FORTUNA (REQUERENTE)

ERMELINA SCHMIDEL FORTUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELY FORTUNA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012471-59.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ERMELINA SCHMIDEL 

FORTUNA, NOELY FORTUNA REQUERIDO: CELY FORTUNA SILVA Vistos 

etc. Os argumentos defensivos na petição de Id. 25298659 não 

prosperam. Apesar da sucinta sentença, é certo que dela não foi intimada 

pessoalmente a Defensoria Pública. Então está errada a certificação de 

trânsito em julgado, até porque a intimação da sentença ocorreu na 

pessoa da ínclita Defensora Dativa, que já tinha deixado o processo, 

assumido pela Defensoria Pública. Logo, deve ser descadastrada a Dra. 

Cintia Mary Dutra Belini, que renunciou ao encargo, já determinada e 

expedida a certidão sobre seus honorários arbitrados, e habilitada pela ré 

a Defensoria Pública em seu lugar, a ser intimada pessoalmente, via 

sistema próprio. De todo modo, conforme assinalado inicialmente, os 

argumentos defensivos não prosperam. O que analiso neste momento, 

corrigindo erro material, cognoscível de ofício, de acordo com art. 463, 

inciso I, do CPC. Nesse compasso, o fato de uma das autoras não se 

fazer presente na audiência, justificadamente, estando doente, tanto que 

morreu, se há litisconsórcio, essa ausência não fulmina o processo, que 

segue, a teor do art. 345, inciso I, do CPC. Noutro vértice, se houve 

acordo, como um todo, abrangendo os interesses da autora ausente na 

audiência, apesar dela não assiná-lo, isso não desobriga a requerida que 

o firmou. Pelas autoras, basta a habilitação dos herdeiros da falecida, que 

parece pode resultar inclusive em confusão, tecnicamente falando, a 

chancelar a realidade processual, que seguirá. Promessa de pagamento 

descumprida. Essa é a realidade. Os R$ 10.000,00 em recibo 

demonstrados nada têm a ver com as partes em litigio. Envolve terceira 

não componente da relação jurídica processual. Se de fato pagou, então a 

promovida pagou mal. E quem paga mal, paga duas vezes. Por fim, 

noticiada o falecimento da promovente Ermelinda Schimidel Fortuna, que 

deve ser substituída por seus herdeiros, em regular habilitação 

simplificada, nos termos do art. 110 do CPC, sob risco de remessa ao rito 

dos arts. 687/692 do mesmo Estatuto Instrumental. Portanto, determino às 

partes, sobretudo às interessadas promoventes, a realizarem a habilitação 

dos herdeiros daquela falecida, pelo que resta suspenso o processo, 

conforme preconizado no art. 313, inciso I, do CPC. Depois de promovida a 

habilitação, intimada a Defensoria Pública pessoalmente da sentença ora 

complementada, assim como de todos os demais atos do processo, deve 

ser lembrado ainda que a falecida Ermelinda só outorgou mandato a uma 

das 03 advogadas, e não foi àquela que peticionou pelo levantamento do 

valor. O que deve ser regularizado, certamente via dos herdeiros a serem 

habilitados. Os valores penhorados somente serão liberados após todas 

as soluções acima alinhavadas, indeferidos por hora os pedidos 

respectivos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011717-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO PACIFICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

CIRO COUTO PARANHOS OAB - GO54320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TURRA ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. (REQUERIDO)

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 123 de 294



CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011717-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO ROGERIO PACIFICO 

REQUERIDO: TURRA ARMAZENS GERAIS LTDA, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. 

Vistos etc. Sem adentrar na análise da questão quanto a competência, 

dada a suspeita de fracionamento da ação, tendo em vista a proximidade 

da audiência designada nos autos e da não concretização da citação das 

promovidas Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. e Turra Armazens 

Gerais Ltda., acolho o pedido de redesignação da solenidade aprazada 

para 12/03/2020, às 09:15 horas. À vista disso, determino que seja 

expedido mandado de citação/intimação, que deve ser cumprido por meio 

de oficial de justiça, no endereço declinado na exordial. Para tanto, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme critérios e 

pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011717-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO PACIFICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

CIRO COUTO PARANHOS OAB - GO54320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TURRA ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. (REQUERIDO)

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011717-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO ROGERIO PACIFICO 

REQUERIDO: TURRA ARMAZENS GERAIS LTDA, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. 

Vistos etc. Sem adentrar na análise da questão quanto a competência, 

dada a suspeita de fracionamento da ação, tendo em vista a proximidade 

da audiência designada nos autos e da não concretização da citação das 

promovidas Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. e Turra Armazens 

Gerais Ltda., acolho o pedido de redesignação da solenidade aprazada 

para 12/03/2020, às 09:15 horas. À vista disso, determino que seja 

expedido mandado de citação/intimação, que deve ser cumprido por meio 

de oficial de justiça, no endereço declinado na exordial. Para tanto, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme critérios e 

pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007086-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HOLANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007086-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DOUGLAS HOLANDA GOMES 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. A parte recorrente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa 

e despesas do processo. Na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO 

ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua 

hipossuficiência econômica, para arcar com os custos do processo, ou 

recolher o preparo, que também compreende as custas processuais (ID 

4957771), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A 

sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada 

no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do 

pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 horas da 

interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob 

pena de deserção. Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, 

parágrafo único, da Lei 9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º 

do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento 

de sua deserção. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá 

de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 

07164598920188070016 DF 0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.); "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 parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010087-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO LIMA JUNIOR (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLDAO XAVIER LIMA (REU)

Outros Interessados:

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

CREUSA PEREIRA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOELMA OLIVEIRA LIMA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

E. C. A. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de 

posterior revogação, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99 do CPC/2015. II- Nomeio a Requerente ROLDÃO LIMA 

JÚNIOR como inventariante, devendo prestar compromisso em 05 (cinco) 

dias (CPC, artigo 617, parágrafo único) e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, do CPC). III- Prestadas as declarações, tome-se 

por termo. IV- Após, promovam-se as citações/intimações na forma 

determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre as primeiras declarações. V- Não havendo discordância quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, tomando-se por 

termo e sobre elas manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, e digam em 05 (cinco) dias, 

ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. VII- Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001412-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FRANCISCO DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIRA PEREIRA MARTINS OAB - MT10029-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Ante a manifestação de id. 20864026, cumpra-se o despacho 

saneador, observando-se a audiência instrutória que redesigno para o dia 

19/05/2020, às 14h. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007097-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. D. C. O. (REQUERENTE)

E. P. D. L. (REQUERENTE)

A. R. D. O. (REQUERENTE)

A. D. O. F. (REQUERENTE)

A. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1007097-84.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Assistência Judiciária Gratuita, Administração 

de Herança, Inventário e Partilha]; Certifico que diante da manifestação da 

Fazenda Pública (id.28949661), encaminho intimação à inventariante para 

a parte manifestar-se no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 

2020

Sentença

 

E DITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA

DE INTERDIÇÃO

PJe 1011027-47.2018.8.11.0002

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE AMORIM SILVA ALVES

INTERDITADA: MANOEL GONCALO DE

AMORIM SILVA

(SENTENÇA)

(...)Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e

DECRETO A INTERDIÇÃO total de MANOEL GONÇALO AMORIM SILVA, 

declarando-o

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio,

neste ato como curadora do interdito a Sra. Maria de Fátima de Amorim 

Silva

Alves, que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. 

Consigno que

os limites da curatela não abrangem a disposição de bens móveis e 

imóveis do

interdito, dispensando-se a especialização de hipoteca legal. (...)

 

 EDITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA

DE INTERDIÇÃO

PJe 1004640-16.2018.8.11.0002

REQUERENTE: JOVELINA

BARBOSA DE CARVALHO

INTERDITADA: KELVIN

DOUGLAS DE CARVALHO BARBOSA 

(SENTENÇA)

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e

DECRETO A INTERDIÇÃO total de Kelvin Douglas de Carvalho Barbosa, 

declarando-o

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio,

neste ato como curadora da interdita a Sra. JOVELINA BARBOSA DE 

CARVALHO, que

deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. Consigno que os 

limites

da curatela não abrangem a disposição de bens móveis e imóveis do 

interdito,

dispensando-se a especialização de hipoteca legal. (...)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006919-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DINA SILVA TOLEDO PIZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RICARDO GABRIEL (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. 1006919-38.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Acolho o 

pleito do Ministério Público contido no Id. 26001069. Para interrogatório do 

interditando e oitiva da requerente para data de 27 de Maio de 2020, às 15 

horas e 30 minutos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 de Março de 2020. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006080-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1006080-13.2019.8.11.0002 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 de ID 21424170 e da certidão 

que designou audiência de ID 29864540. Várzea Grande/MT, 9 de março 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018584-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNIELTON GENIU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNÁ MICAELE RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1018584-51.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados da Parte 

Autora para impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 09 de março de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019829-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINHA DA SILVA (AUTOR(A))

T. L. S. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO GOMES DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1019829-97.2019.8.11.0002 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 de ID 27640509 e da certidão 

que designou audiência de ID 29982942. Várzea Grande/MT, 9 de março 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004127-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. B. (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE Nº 1004127-14.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação), juntada aos autos, encaminho-a à imprensa para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 9 de março de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008317-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. (REQUERENTE)

J. C. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008317-54.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Retorne 

para nova emenda. Os alimentos fixados definitivamente retroagem à 

citação. Os alimentos foram fixados definitivamente em 26,20% do salário 

mínimo. Além disso, o período que permite a execução pela expropriação e 

pela prisão são distintos. Sendo comunicado o empregador do executado, 

oficie-se para desconto em folha. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007994-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ESTEFANI ARRUDA ALVES (AUTOR(A))

K. F. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR LOPES MELHADO (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. 1007994-83.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Ciência às 

partes e o Ministério Público do retorno dos autos a esta instância. Não 

havendo manifestação nos autos, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de Março de 2020. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012281-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1012281-21.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado da Parte 

Autora para impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 9 de março de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006894-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BRAGA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS (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. 1006894-25.2019.8.11.0002 AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUERENTE: ÊNIO BRAGA JARDIM. 

REQUERIDA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS. Vistos, 

Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, formulada por ENIO 
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BRAGA JARDIM, em face de GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, 

pelos fatos descritos na exordial (ID. 21462659). Extrai-se dos autos que 

a demanda foi distribuída por sorteio aleatório à 3 Vara Cível da Comarca 

de Várzea Grande – MT, que com amparo na Resolução n°. 11/2017/TP, 

declinou de sua competência em favor de uma das Varas Especializadas 

de Família dessa Comarca, uma vez que o requerente nominou a demanda 

com Alvará Judicial (ID. 21500640). Recebidos os autos nessa Vara 

Especializada (ID. 21932206), foi determinado que o autor esclarecesse 

ao Juízo seu pedido, vez que procedimento de jurisdição voluntária, não 

comportando litígio (ID. 27876356). Instado a se manifestar, o requerente 

procedeu a Emenda à Inicial, nominado a demanda como AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, uma vez que o pedido da ação é 

justamente a adjudicação de imóvel, que foi supostamente vendido pelo 

requerido ao requerente (ID. 28961953). É o breve relato. Decido. 

Analisando o pedido inicial, verifico que a presente ação foi distribuída de 

forma aleatória ao Juízo da 3ª Vara Cível dessa Comarca, que declinou de 

sua competência, nos termos do disposto na Resolução n. 11/2017/TP. 

Contudo, ao ser solicitado ao requerente que explicasse ao Juízo o pedido 

formulado, este procedeu a emenda à inicial, nominando a demanda com o 

objetivo precípuo da ação, ou seja, a Adjudicação de imóvel negociado 

com o requerido. Dessa maneira, nos termos da referida resolução 

(11/2017/Tribunal Pleno), declino da competência para análise e julgamento 

do presente feito, em face da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande, uma vez que a matéria versada nos autos é eminentemente cível, 

não estando afeta as matérias de competência das Vara Especializada de 

Família e Sucessões, sendo que apesar de ter sido interposta em face de 

pessoa interditada, tal condição não possui o condão de deslocar a 

competência de tramitação do Processo. Assim, determino o retorno dos 

autos à 3ª Vara Cível dessa Comarca, para seu regular processamento. 

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: 1020513-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE PAULA SILVA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Vistos, Recebo os autos no estado em se encontram. 

Considerando-se o valor a ser liberado mediante ALVARÁ JUDICIAL 

encontra-se vinculado ao que tramitou pela Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões dessa comarca. Isto posto, declino da 

competência ao Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, para prosseguimento e julgamento da 

presente lide. Remetam-se os autos para redistribuição àquele Juízo com 

as homenagens de estilo; procedam-se as baixas e anotações de praxe. 

Ciência ao MP. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018750-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA BATISTA (RECONVINTE)

ELIETE TEIXEIRA BATISTA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDACYR CECILIA FERREIRA PAES DE BARROS ZERBINATO 

(RECONVINDO)

JACKELINE ALVES ZERBINATO (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. Vistos, Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Levando-se em conta a competência dessa especializada e 

considerando - se que os artigos 615 e seguintes de Código de Processo 

Civil, dispõem sobre a legitimidade para promover ação de Inventário. 

Intimem-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias readequar a 

inicial, requerendo o que entender de direito, sob pena de indeferimento do 

pedido. Intimem-se as partes. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009905-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA EMILIA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1009905-96.2018 - PJE INVENTÁRIO Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que mesmo cientificada de sua 

responsabilidade a inventariante deixou de cumprir as determinações 

contidas no ID. 26704090. Assim, intime-se a requerente, para que no 

prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias cumpra as determinações 

do ID. 26704090, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida as 

determinações acima e com a vinda das informações solicitadas, 

determino que a Secretaria dessa Vara Especializada, cumpra 

determinação de ID. 16357573, item “c”. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004402-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY RODRIGUES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS OAB - AP1470-B (ADVOGADO(A))

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDES RODRIGUES MELO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1004402-94.2018.8.11.0002. INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: WANDERLEY RODRIGUES DE MELO. Vistos. Inicialmente, 

nomeio como inventariante o herdeiro WANDERLEY RODRIGUES MELO, 

que prestara compromisso em 05 (cinco) dias. Da análise da 

documentação acostada aos presentes autos, verifica-se a ausência das 

Certidões Negativas de Débitos (CND), federal e estadual, inclusive a 

referente a IPVA, vez que as acostadas ao ID. 3459181, para tanto não se 

prestam; Certidão de Inteiro Teor e Ônus do imóvel descrito nos autos, 

devidamente registrado em nome do extinto; Documento do veículo; 

Certidão da Central de Testamentos; documentos pessoais dos herdeiros 

Sandy e Hittalo; certidão de óbito de Wilson Rodrigues Melo; comprovante 

de pagamento/isenção de ITCMD e documento que comprove a União 

Etável supostamente existente entre o extinto e SILVANA APARECIDA 

GADANI DE ARAÚJO, assim sendo, intime-se a inventariante para que no 

prazo máximo de 60 (sessenta) junte, todos os documentos anteriormente 

citados. Com a juntada da documentação requisitada, dê-se nova vista 

dos autos à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004402-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY RODRIGUES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS OAB - AP1470-B (ADVOGADO(A))

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDES RODRIGUES MELO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1004402-94.2018.8.11.0002. INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: WANDERLEY RODRIGUES DE MELO. Vistos. Inicialmente, 

nomeio como inventariante o herdeiro WANDERLEY RODRIGUES MELO, 

que prestara compromisso em 05 (cinco) dias. Da análise da 

documentação acostada aos presentes autos, verifica-se a ausência das 
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Certidões Negativas de Débitos (CND), federal e estadual, inclusive a 

referente a IPVA, vez que as acostadas ao ID. 3459181, para tanto não se 

prestam; Certidão de Inteiro Teor e Ônus do imóvel descrito nos autos, 

devidamente registrado em nome do extinto; Documento do veículo; 

Certidão da Central de Testamentos; documentos pessoais dos herdeiros 

Sandy e Hittalo; certidão de óbito de Wilson Rodrigues Melo; comprovante 

de pagamento/isenção de ITCMD e documento que comprove a União 

Etável supostamente existente entre o extinto e SILVANA APARECIDA 

GADANI DE ARAÚJO, assim sendo, intime-se a inventariante para que no 

prazo máximo de 60 (sessenta) junte, todos os documentos anteriormente 

citados. Com a juntada da documentação requisitada, dê-se nova vista 

dos autos à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. C. (REU)

R. B. C. (REU)

S. J. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO PJE N. 1000052-34.2016 – PJE. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM”. REQUERENTE: 

EVANIO JESUS DE ARAUJO. REQUERIDOS: ESPOLIO DE VERIDIANO 

BONFIM CAVALCANTE, NA PESSOA DE SEUS SUCESSORES, JURACIR 

BOMFIM CAVALCANTE, RODOLFO BOMFIM CAVALVANTE E 

SEBASTIANA JOSÉ CAVALCANTE. Vistos. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade Post Mortem que EVANIO JESUS DE ARAUJO, 

move em face do ESPOLIO DE VERIDIANO BONFIM CAVALCANTE, NA 

PESSOA DE SEUS SUCESSORES, JURACIR BOMFIM CAVALCANTE, 

RODOLFO BOMFIM CAVALVANTE E SEBASTIANA JOSÉ CAVALCANTE, 

todos qualificados nos autos. Consoante o teor da certidão (ID. 28328444) 

redesigno audiência de Conciliação para o dia 19/8/2020, às 16 horas. §8º 

do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. Intime-se o requerente acerca da data da audiência. Cite-se a 

parte demandada, por Carta Precatória (Comarca de São Paulo), nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil. “Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 

horas”. Cumpra-se. Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004743-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA BEM AVENTURANCA DA SILVA SUARES (REQUERENTE)

LUIZ GRESELLE (REQUERENTE)

ALINAUDA OLIVEIRA ARANTES (REQUERENTE)

MOACY LOPES SUARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Pires Cezário OAB - MT2090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ARANTES GRESELLE (INVENTARIADO)

Leticia Maria Greselle Suares (INVENTARIADO)

MARCIONILIO LOPES SUARES NETO (INVENTARIADO)

João Paulo Greselle Suares (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1004743-91.2016 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Após detida análise dos autos, em relação aos “de cujus” LETICIA 

MARIA GRESELLE SUARES e JOÃO PAULO GRESELLE SUARES (ID. 

3718289/3718296), verifica-se a ausência das certidões negativas da 

Central de Testamento, com as Fazendas Públicas Municipal (débitos 

gerais), Federal e Estadual, sendo esta última expedida pela 

Procuradoria-Geral do Estado, não prestando para tal fim a certidão 

eletrônica referente ao ICMS/IPVA para fins gerais, visto que não alcança 

débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de 

competência da PGE, nem o cumprimento de obrigações principais ou 

acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao 

sistema da CND/SEFAZ (finalidade inventário), bem como a certidão 

negativa referente ao IPVA. Deverá ainda, juntar ao presente feito, cópias 

legíveis dos documentos pessoais (RG e CPF) dos seguintes herdeiros: 

Luiz Greselle, Alinauda Oliveira e Moacy Lopes, bem como da curadora da 

herdeira Nilma Bem Aventurança (Hilvanete Conceição da Silva Suares). O 

documento constante no ID. 23226369, pág. “02”, se refere a uma certidão 

e baixa de atividades da empresa Elaine Arantes Greselle. Portanto, falta 

apresentar o contrato social com todas as alterações, certidão 

simplificada da Junta Comercial, CND Federal e Estadual. Assim, intime-se 

o inventariante para que no prazo máximo e improrrogável de 60 

(sessenta) dias, junte aos autos toda documentação acima citada, bem 

como manifeste-se acerca do documento juntado no ID. 28267214. Após, 

considerando que a herdeira NILMA BEM AVENTURANÇA DA SILVA 

SUARES (genitora do extinto Marcionilio Lopes) é incapaz (ID. 23226378) 

dê-se nova vistas dos autos ao Ministério Público. Cumprida as 

determinações, dê-se vistas à Procuradoria Geral do Estado. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004743-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA BEM AVENTURANCA DA SILVA SUARES (REQUERENTE)

LUIZ GRESELLE (REQUERENTE)

ALINAUDA OLIVEIRA ARANTES (REQUERENTE)

MOACY LOPES SUARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Pires Cezário OAB - MT2090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ARANTES GRESELLE (INVENTARIADO)

Leticia Maria Greselle Suares (INVENTARIADO)

MARCIONILIO LOPES SUARES NETO (INVENTARIADO)

João Paulo Greselle Suares (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1004743-91.2016 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Após detida análise dos autos, em relação aos “de cujus” LETICIA 

MARIA GRESELLE SUARES e JOÃO PAULO GRESELLE SUARES (ID. 

3718289/3718296), verifica-se a ausência das certidões negativas da 

Central de Testamento, com as Fazendas Públicas Municipal (débitos 

gerais), Federal e Estadual, sendo esta última expedida pela 

Procuradoria-Geral do Estado, não prestando para tal fim a certidão 

eletrônica referente ao ICMS/IPVA para fins gerais, visto que não alcança 

débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de 

competência da PGE, nem o cumprimento de obrigações principais ou 

acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao 

sistema da CND/SEFAZ (finalidade inventário), bem como a certidão 

negativa referente ao IPVA. Deverá ainda, juntar ao presente feito, cópias 

legíveis dos documentos pessoais (RG e CPF) dos seguintes herdeiros: 

Luiz Greselle, Alinauda Oliveira e Moacy Lopes, bem como da curadora da 

herdeira Nilma Bem Aventurança (Hilvanete Conceição da Silva Suares). O 

documento constante no ID. 23226369, pág. “02”, se refere a uma certidão 

e baixa de atividades da empresa Elaine Arantes Greselle. Portanto, falta 

apresentar o contrato social com todas as alterações, certidão 

simplificada da Junta Comercial, CND Federal e Estadual. Assim, intime-se 

o inventariante para que no prazo máximo e improrrogável de 60 

(sessenta) dias, junte aos autos toda documentação acima citada, bem 
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como manifeste-se acerca do documento juntado no ID. 28267214. Após, 

considerando que a herdeira NILMA BEM AVENTURANÇA DA SILVA 

SUARES (genitora do extinto Marcionilio Lopes) é incapaz (ID. 23226378) 

dê-se nova vistas dos autos ao Ministério Público. Cumprida as 

determinações, dê-se vistas à Procuradoria Geral do Estado. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003806-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA COGHETTO OAB - RO9558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. R. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1003806-42.2020.8.11.0002. DIVÓRCIO 

CONSENSUAL REQUERENTES: ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA e EDINEI 

HAUCO ROSA Vistos, Acolho a emenda à inicial (ID. 28953048). Concedo 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 

e seguintes do Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido 

consensual, os requerentes poderão comparecer em juízo para audiência 

de tentativa de conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 

horas. Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do 

Ministério Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001033-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DUTRA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CORREIA BRITO (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 

DESPACHO PROCESSO n.1001033-58.2019 – PJE AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO. Vistos. Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 do Código 

de Processo Civil, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias, 

especificando, de forma justificada, as provas que pretendem produzir, 

sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. Após, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Várzea Grande – MT. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061441-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA MOURA DE PAULA (AUTOR(A))

B. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FATIMA MARTINS FARIAS ZUEWSKIY (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM 

DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. Vistos, Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Versam os autos sobre AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL 

COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM DANOS MORAIS E PEDIDOS DE 

TUTELA DE URGÊNCIA que BEATRIZ MOURA DE SOUZA, representada 

por sua genitora GRAZIELLA MOURA DE PAULA TEIXEIRA, move em 

desfavor de REGINA FÁTIMA MARTINS FARIAS PEREIRA, qualificadas nos 

autos. Informa que seu nascimento adveio da convivência entre sua 

genitora e ALDO DE SOUZA SUEWSKIY. Relata que em 04 de fevereiro de 

2014 o seu genitor veio a óbito, vítima de um acidente automobilístico. 

Alega que a requerida foi casada com seu pai, porém na ocasião do 

sinistro já se encontravam divorciados. Aduz que sua representante 

mantinha bom relacionamento com a demandada, assim aceitou a sua 

ajuda para cuidar dos tramites em relação ao funeral do companheiro, 

momento em que a requerida aproveitou-se para fazer declarações 

inverídicas na sua certidão de óbito. Assevera que notificou a Sra. Regina 

Fátima, para informar se tinha conhecimento da existência de bens em 

nome do “De cujus”, tendo recebido resposta negativa. Afirma que em 

pedido de Alvará Judicia em tramite perante a Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões dessa comarca, tomou conhecimento de que seu 

genitor deixou um apartamento. Requer concessão da Tutela de Urgência 

para oficiar o Cartório do 7º Ofício visando anotar na margem da matrícula 

do imóvel que o imóvel pertence à autora, e a final a condenação da 

requerida em danos morais entre outros pedidos. É o que merece relato. 

Decido. A autora informa que é filha de ALDO DE SOUZA SUEWSKIY, 

falecido em 04 de fevereiro de 2014, e que seu genitor deixou um imóvel, 

conforme descrito na inicial. Considerando-se que a transmissão de 

patrimônio de bens deixado por pessoa já falecida dar-se-á por meio de 

inventário, seja extra ou judicial, conforme dispõe os artigos 610 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se as partes. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061441-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA MOURA DE PAULA (AUTOR(A))

B. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FATIMA MARTINS FARIAS ZUEWSKIY (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM 

DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. Vistos, Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Versam os autos sobre AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL 

COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM DANOS MORAIS E PEDIDOS DE 

TUTELA DE URGÊNCIA que BEATRIZ MOURA DE SOUZA, representada 

por sua genitora GRAZIELLA MOURA DE PAULA TEIXEIRA, move em 

desfavor de REGINA FÁTIMA MARTINS FARIAS PEREIRA, qualificadas nos 

autos. Informa que seu nascimento adveio da convivência entre sua 

genitora e ALDO DE SOUZA SUEWSKIY. Relata que em 04 de fevereiro de 

2014 o seu genitor veio a óbito, vítima de um acidente automobilístico. 

Alega que a requerida foi casada com seu pai, porém na ocasião do 

sinistro já se encontravam divorciados. Aduz que sua representante 

mantinha bom relacionamento com a demandada, assim aceitou a sua 

ajuda para cuidar dos tramites em relação ao funeral do companheiro, 

momento em que a requerida aproveitou-se para fazer declarações 

inverídicas na sua certidão de óbito. Assevera que notificou a Sra. Regina 

Fátima, para informar se tinha conhecimento da existência de bens em 

nome do “De cujus”, tendo recebido resposta negativa. Afirma que em 

pedido de Alvará Judicia em tramite perante a Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões dessa comarca, tomou conhecimento de que seu 

genitor deixou um apartamento. Requer concessão da Tutela de Urgência 

para oficiar o Cartório do 7º Ofício visando anotar na margem da matrícula 

do imóvel que o imóvel pertence à autora, e a final a condenação da 

requerida em danos morais entre outros pedidos. É o que merece relato. 

Decido. A autora informa que é filha de ALDO DE SOUZA SUEWSKIY, 

falecido em 04 de fevereiro de 2014, e que seu genitor deixou um imóvel, 

conforme descrito na inicial. Considerando-se que a transmissão de 

patrimônio de bens deixado por pessoa já falecida dar-se-á por meio de 

inventário, seja extra ou judicial, conforme dispõe os artigos 610 e 
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seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se as partes. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002078-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA DE GODOY GEHLEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA MACHADO KOCH OAB - MT19854/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1002078-05.2016 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Da análise da documentação acostada aos presentes autos, 

verifica-se a ausência da certidão negativa da Central de Testamento, 

referente ao IPVA, certidão de inteiro teor e ônus do imóvel, bem como 

documento de baixa da alienação do imóvel, assim sendo, intime-se a 

inventariante para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, junte os 

documentos anteriormente citados. Deverá, ainda, juntar o comprovante 

de pagamento ou, sendo o caso, de isenção do ITCD. Em relação à 

renúncia declarada nos ID. 3713401, 3713532, págs. 08 e 03, itens “V e VI 

- Da Partilha”, e em consonância com parecer da Procuradoria Geral do 

Estado (ID. 5080263) tenho que a mesma não se presta para tanto, sendo 

necessária a juntada aos autos dos Termos de Renúncia, ou da Cessão 

de Direitos Hereditários por escritura pública, conforme preceituado pelos 

artigos 1.806 e 1.793, do Código Civil 1.793 do Código Civil. Em comentário 

ao artigo 1.806, expõe Maria Helena Diniz, in Código Civil Anotado, 12ª 

edição, Saraiva, 2006, pág. 1479: “Para ter validade, a renúncia deverá 

constar, expressamente, de escritura pública ou termo nos autos (RF, 

323:210, 13:489; RT, 768:216, 759:222, 756:177, 750:264, 696:94, 

682:183, 667:94, 613:95, 601:63, 575:89, 570:248, 509:139, 508:111, 

500:198, 494:233, 190:699, 427:237 e 468:263; RJTJSP, 81:283, 84:119, 

96:288 e 106:318; RTJ, 76:301, 93:253), sob pena de nulidade absoluta. 

Por ser negócio jurídico abdicativo, deve ser solene e expresso, não se 

admitindo repúdio tácito ou presumido da herança. O instrumento público e 

o termo judicial constituem requisitos ad substantiam e não apenas ad 

probationem do ato”. Conforme preceituado pelo artigo 1.793 do Código 

Civil, só terá validade por escritura pública. “Art. 1.793. O direito à 

sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, 

pode ser objeto de cessão por escritura pública”. Nesse sentido tem 

decidido o E. Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul: “Ementa: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. RENÚNCIA À HERANÇA. TERMOS NOS 

AUTOS. É possível a formalização da renúncia da herança por termo nos 

autos. Inteligência do art. 1.806 do CC. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074979014, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017)”. 

Cumprida as determinações acima, dê-se nova vistas à Procuradoria Geral 

do Estado e ao Ministério Público. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

L

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002078-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA DE GODOY GEHLEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA MACHADO KOCH OAB - MT19854/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1002078-05.2016 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Da análise da documentação acostada aos presentes autos, 

verifica-se a ausência da certidão negativa da Central de Testamento, 

referente ao IPVA, certidão de inteiro teor e ônus do imóvel, bem como 

documento de baixa da alienação do imóvel, assim sendo, intime-se a 

inventariante para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, junte os 

documentos anteriormente citados. Deverá, ainda, juntar o comprovante 

de pagamento ou, sendo o caso, de isenção do ITCD. Em relação à 

renúncia declarada nos ID. 3713401, 3713532, págs. 08 e 03, itens “V e VI 

- Da Partilha”, e em consonância com parecer da Procuradoria Geral do 

Estado (ID. 5080263) tenho que a mesma não se presta para tanto, sendo 

necessária a juntada aos autos dos Termos de Renúncia, ou da Cessão 

de Direitos Hereditários por escritura pública, conforme preceituado pelos 

artigos 1.806 e 1.793, do Código Civil 1.793 do Código Civil. Em comentário 

ao artigo 1.806, expõe Maria Helena Diniz, in Código Civil Anotado, 12ª 

edição, Saraiva, 2006, pág. 1479: “Para ter validade, a renúncia deverá 

constar, expressamente, de escritura pública ou termo nos autos (RF, 

323:210, 13:489; RT, 768:216, 759:222, 756:177, 750:264, 696:94, 

682:183, 667:94, 613:95, 601:63, 575:89, 570:248, 509:139, 508:111, 

500:198, 494:233, 190:699, 427:237 e 468:263; RJTJSP, 81:283, 84:119, 

96:288 e 106:318; RTJ, 76:301, 93:253), sob pena de nulidade absoluta. 

Por ser negócio jurídico abdicativo, deve ser solene e expresso, não se 

admitindo repúdio tácito ou presumido da herança. O instrumento público e 

o termo judicial constituem requisitos ad substantiam e não apenas ad 

probationem do ato”. Conforme preceituado pelo artigo 1.793 do Código 

Civil, só terá validade por escritura pública. “Art. 1.793. O direito à 

sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, 

pode ser objeto de cessão por escritura pública”. Nesse sentido tem 

decidido o E. Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul: “Ementa: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. RENÚNCIA À HERANÇA. TERMOS NOS 

AUTOS. É possível a formalização da renúncia da herança por termo nos 

autos. Inteligência do art. 1.806 do CC. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074979014, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017)”. 

Cumprida as determinações acima, dê-se nova vistas à Procuradoria Geral 

do Estado e ao Ministério Público. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

L

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008227-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1008227-80.2017.8.11.0002. AÇÃO 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS REQUERENTE: ELIAS SANTANA DE 

ANDRADE. REQUERIDO: ELIEL ELIAS DE ANDRADE. Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por ELIAS SANTANA DE 

ANDRADE, em face de seu filho ELIAS SANTANA DE ANDRADE. A inicial 

foi recebida, sendo indeferida a limiar pleiteada (ID. 10554703). 

Compulsando os autos, verifico que o requerido foi citado (ID. 28144635), 

sendo intimado para comparecer em audiência de Conciliação Instrução e 

Julgamento designada para o dia 04/02/2020, às 15:30 horas. O 

demandado foi citado e intimado da solenidade (ID. 28144635). Audiência 

de Instrução e Julgamento designada restou infrutífera, tendo em vista o 

não comparecimento da parte requerida, postulando o requerente a 
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decretação da revelia e reconsideração do pedido de liminar (ID. 

28838329). É o relatório. Decido Devidamente citado (ID. 28144635), a 

parte requerida não compareceu à solenidade onde seria tentada a 

conciliação e restando infrutífera seria o feito julgado. Sabe-se que a 

revelia, em ação de exoneração de alimentos, leva à presunção de 

veracidade dos fatos alegados (artigo 7° da Lei 5.478/68), a menos que 

sejam contraditados por provas constantes nos autos, o que não ocorreu 

no caso dos autos. Assim, declaro à revelia da parte demandada. Sobre o 

tema em destaque, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul já se manifestou. In verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A realização de audiência de tentativa de 

conciliação é ato indispensável em ação de alimentos. Contudo, para sua 

realização, necessário o comparecimento ao processo da parte 

demandada. No caso, os requeridos foram citados e não apresentaram 

contestação, de forma que certamente seria frustrada a solenidade. 

Assim, no caso de revelia em ação de exoneração de alimentos contra 

maiores, desnecessária, excepcionalmente, a realização da audiência de 

tentativa de conciliação. Destaco que, mesmo em ação de alimentos, a 

revelia leva à presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 7º da Lei 

5.478/68), a menos que sejam contraditados por provas constantes nos 

autos. E, na situação em exame, prova alguma produziram os demandados 

para ilidir presunção de veracidade. Portanto, diante da revelia, autorizado 

estava o magistrado a quo a proferir julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inc. II do art. 355 do CPC/2015. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70070400965, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 

08-09-2016). Em matéria de exoneração de pensão alimentícia é mister 

que se considere também o Binômio necessidade – possibilidade, sob 

pena de se criar um desequilíbrio entre as partes da relação. O legislador, 

sabiamente, a fim de assegurar a igualdade entre as partes, fez consignar 

na norma que ocorrerá a majoração, diminuição ou exoneração do valor 

pago a título de alimentos, se houver mudança na fortuna de quem recebe 

ou de quem os supre (artigo 1.699), senão vejamos: “Art. 1.699. Se, 

fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem 

os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao 

juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo”. Na medida em que se busca atender as necessidades do sujeito 

que pretende alimentos, deve-se ponderar, com base na 

proporcionalidade e na possibilidade econômica de quem os prestará, 

podendo o valor fixado ser revisto se os recursos econômico-financeiros 

do alimentante se alterarem. A Audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento, segundo a Lei Especial, seria a ocasião em que poderia 

apresentar defesa e provas, no presente caso, o demandado deixou de 

comparecer à solenidade mesmo estando ciente, dessa forma a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Pelo exposto, Julgo 

Procedente o pedido inicial, desobrigando o autor ao pagamento do valor 

fixado a titulo de pensão alimentícia, julgando extinto o feito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao órgão empregador, 

a fim de cessar aos descontos. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006127-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VICENCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS RICARDO LOURENCO DORNELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS Vistos, 

Considerando-se que os infantes não possuem legitimidade para no polo 

ativo da Ação de Divórcio, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias (Artigo 319, II do Código de Processo Civil), retificar o polo 

ativo da demanda, sob pena de indeferimento do pedido. Às providencias. 

Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003990-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA DE ALMEIDA CARMIM OAB - 046.375.561-80 

(REPRESENTANTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE n. 1003990-95.2020.8.11.0002 REQUERENTE: 

LUÍZA HELENA SOUZA CARMIM, representada por sua genitora, senhora 

BRUNA CRISTINA DE ALMEIDA CARMIM. REQUERIDO: PAULO HENRIQUE 

DE SOUZA SILVA,. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM 

ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, ajuizada por LUÍZA HELENA SOUZA CARMIM, 

representada por sua genitora, senhora BRUNA CRISTINA DE ALMEIDA 

CARMIM, em face de PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA, todos 

qualificados nos autos. A subscritora da autora protocolou pedido de 

desistência da ação, documento de ID n. 29467007, informando o 

desinteresse no prosseguimento da demanda tendo em vista as 

dificuldades encontradas no sistema PJE, pois relata que não consegue 

visualizara os documentos. E o relato. Decido. A desistência da ação é ato 

que pode ser apresentado até a sentença, conforme previsão do artigo 

485, § 5°, do Código de Processo Civil e, na ausência da contestação, 

independe de manifestação do requerido (§ 4º, artigo 485, do mesmo 

codex). Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada (artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil) e JULGO EXTINTO o feito, com 

supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010965-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. (REQUERENTE)

F. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004415-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL Vistos, Versam os autos 
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sobre AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CUMULADA COM GUARDA REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA e 

ALIMENTOS que ALZIZANE DE OLIVEIRA, move em desfavor de EDIMAR 

DA SILVA SOUZA, qualificados nos autos. Informa que conviveu com o 

requerido de janeiro de 2013 a novembro de 2019, estando separados de 

fato. Relata que do relacionamento adveio o nascimento de uma filha 

GABEIELLY SOFIA ALMEIDA DE SOUZA, nascido em 15 de junho de 2014. 

Alega que durante a convivência adquiriram uma moto, conforme descrito 

na inicial. Requer liminarmente a guarda compartilhada de GABEIELLY 

SOFIA ALMEIDA DE SOUZA, regulamentação de convivência paterna, bem 

como fixação de alimentos em favor da filha. É o que merece relato. 

Decido. Recebo o feito como Ação Declaratória de União Estável. 

Proceda-se a nova autuação ao feito. Retifique-se junto ao Distribuidor. 

Face aos elementos de que disponho e ainda por não constar nos autos 

comprovação dos rendimentos do requerido, arbitro alimentos provisórios, 

com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 25,05% 

(vinte e cinco vírgula zero cinco por cento) do salário mínimo, pagos até o 

dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária a ser aberta em nome da genitora do autor. Para tanto, 

expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para que seja aberta conta corrente. 

Ressalto que os descontos não incidirão sobre o 13ª (decimo terceiro) e 

férias. Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, 

Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará no dia 10/9/2020, 

às 15:30 horas (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se 

constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a 

partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do 

Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Em relação ao pedido de 

Guarda, com a publicação da Lei 13.058, de 22 de dezembro 2014, houve 

alteração dos artigos. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil, visando 

estabelecer o significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor 

sobre sua aplicação. Extrai-se do artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, que: 

“Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor”. Em atenção ao pedido 

liminar, considerando os fatos narrados na inicial, encontrando-se ambos 

os genitores aptos a exercer o poder familiar e não havendo manifestação 

no sentido de não exercer a guarda em relação a infante, DEFIRO a 

GUARDA COMPARTILHADA, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código 

Civil, alterado recentemente pela Lei 13.058/2014, com a convivência a ser 

exercida provisoriamente de forma livre. Cite-se a parte demandada, nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. 

Havendo discordância, manifeste-se o genitor acerca da distribuição do 

tempo de convivência, indicando o período que atenda o melhor interesse 

do infante, considerando o ambiente escolar e a rotina, incluindo lazer. A 

necessidade de estudo social ou multidisciplinar será analisada 

posteriormente em razão da conveniência do Juízo. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Expeça-se o termo de guarda 

compartilhada; notifique-se o Ministério Público e intimem-se as partes. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004625-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, 

ouça-se o Ministério Público. Oficie-se a Caixa Econômica Federal para 

informar acerca de valores de qualquer natureza existentes em nome do 

“de cujos” Intime-se a parte autora para que junte aos autos cópia de 

certidão de dependentes emitida pelo INSS. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005256-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA SANTOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JODINELSON DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE Vistos, Retifique-se o nome 

da ação no sistema PJE, fazendo constar como Investigação de 

Paternidade. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do Artigo 98 do Código de Processo Civil. Considerando-se o artigo 334 do 

Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de 

Conciliação para o dia 10/9/2020, às 13 horas. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se a parte 

demandada, nos termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13 às 16 horas”. Intime-se. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005139-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAINE ANTONIA BASTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO NASCIMENTO DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO 

DE CONVIVÊNCIA Vistos, Processe-se em segredo de justiça. Diante da 

cumulação de pedidos, o processo seguirá o procedimento comum (Artigo 

327 do Código de Processo Civil). Recebo os autos nos termos do art. 1º, 

§ 2º, da Lei 5478/68. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Face aos elementos de 

que disponho e ainda por não constar nos autos comprovação dos 

rendimentos do requerido, arbitro alimentos provisórios, com base no 

artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, depositados em conta bancária indicada na inicial. Quanto ao 

pedido de regulamentação da convivência paterna, considerando os fatos 

narrados no pedido inicial, fica assegurado ao genitor, nos termos do 

artigo 1.589, do Código Civil/2002, o direito de estar com a filha na forma 

requerida na petição inicial. Considerando-se o artigo 334 do Código de 

Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de Conciliação para o 

dia 10/9/2020, às 16 horas. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se a parte demandada, nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. 

“Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Decorrido o prazo, com 

ou sem contestação, ouçam-se a parte autora e o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1003990-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA DE ALMEIDA CARMIM OAB - 046.375.561-80 

(REPRESENTANTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE n. 1003990-95.2020.8.11.0002 REQUERENTE: 

LUÍZA HELENA SOUZA CARMIM, representada por sua genitora, senhora 

BRUNA CRISTINA DE ALMEIDA CARMIM. REQUERIDO: PAULO HENRIQUE 

DE SOUZA SILVA,. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM 

ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, ajuizada por LUÍZA HELENA SOUZA CARMIM, 

representada por sua genitora, senhora BRUNA CRISTINA DE ALMEIDA 

CARMIM, em face de PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA, todos 

qualificados nos autos. A subscritora da autora protocolou pedido de 

desistência da ação, documento de ID n. 29467007, informando o 

desinteresse no prosseguimento da demanda tendo em vista as 

dificuldades encontradas no sistema PJE, pois relata que não consegue 

visualizara os documentos. E o relato. Decido. A desistência da ação é ato 

que pode ser apresentado até a sentença, conforme previsão do artigo 

485, § 5°, do Código de Processo Civil e, na ausência da contestação, 

independe de manifestação do requerido (§ 4º, artigo 485, do mesmo 

codex). Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada (artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil) e JULGO EXTINTO o feito, com 

supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014135-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COFEMA - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LEIMANN (REQUERIDO)

SAMUEL LEIMANN (REQUERIDO)

 

PJE n. 1014135-50.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa ID n. 

26557780 de 27/11/2019 do (a) oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000508-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CAMBRAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000508-42.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO CAMBRAIA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos... Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

01/04/2020, às 09:30 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 ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017276-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO BALVEDI (REQUERENTE)

MARIA LAURA GALERANI BALVEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS SOLERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS SOLERA OAB - SP212892 (ADVOGADO(A))

WILLIAN LIMA SOLERA OAB - PR73075 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Colhido o depoimento do embargante dou como satisfeito o ato 

deprecado. Devolvam-se a presente missiva a comarca de origem com as 

nossas homenagens de estilo. Cumpra-se. Várzea Grande -MT 05 março 

de 2020. (assinado digitalmente por) Ester Belem Nunes. Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REU)

PAULO HENRIQUE CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR OAB - SP253313 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes no prazo de 10(dez) dias 

especificarem as provas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REU)

PAULO HENRIQUE CAMARGO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR OAB - SP253313 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes no prazo de 10(dez) dias 

especificarem as provas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007308-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO LEITE MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007308-86.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): GONCALO LEITE MOREIRA REU: BANCO PAN Vistos... Defiro 

o pedido de Justiça Gratuita à parte autora. Anote-se. Por trata-se de 

pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que esta 

sendo descontado de seu benefício os valores referentes ao empréstimo 

que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevido os 

descontos realizados no benefício do autor feitos pelo banco réu, 

referentes ao empréstimo, pois aduz não ter realizada a respectiva 

contratação, tornando-os a priori, indevidos. Tais circunstâncias, 

evidenciam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual está configurado ante a 

impossibilidade dos descontos continuarem a serem realizados o que 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o 

réu-Banco PAN, SUSPENDA todos os descontos realizados no benefício 

do autor, referentes ao empréstimo, sob pena de multa que arbitro em R$ 

500,00 para cada novo desconto realizado. Nos termos do artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

13/04/2020, às 08:30 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 ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018731-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALES GONÇALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA OAB - MT10205-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018731-77.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS REU: TALES GONÇALVES 

Vistos... Entendo necessária a justificação prévia do alegado e para tanto, 

designo audiência para o dia 17/03/2020, às 18h00min. Por verificar que o 

requerido já apresentou contestação, suprindo o ato citatório, determino 

sua intimação, via sistema, para comparecer à audiência, em que poderá 

intervir desde que por intermédio de advogado. Consigo ainda, que este 

juízo ouvirá somente as testemunhas do autor, em virtude da ausência de 

pedido contraposto formulado pelo requerido. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001131-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR(A))

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE TAL - TELEFONE 065 996990-3630 (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001131-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RIVANDA ALVES BEZERRA, FRANCISCO DE ASSIS 

BEZERRA, FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA, JOSEFA 

BEZERRA DO BONFIM REU: ISMAEL DE TAL - TELEFONE 065 996990-3630 

Vistos... Certifique a Sra. Gestora se a parte requerida foi devidamente 

citada, e caso não, intime-se a parte autora para indicar novo endereço. 

No impulso, designo nova audiência de conciliação para o dia 06/04/2020, 

às 08:00 horas. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004789-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004789-80.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUZIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos... Por não verificar a possibilidade de julgamento 

antecipado e levando-se em conta que as circunstâncias da causa 

presumem ser improvável a transação em audiência preliminar, pela 

economia e celeridade processuais passo ao saneamento do feito. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no polo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS. Entendo que a preliminar não deve prosperar, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 134 de 294



tampouco a extinção do feito, visto que o vício pode ser sanado pela 

simples juntada dos documentos aos autos. Assim, no impulso, determino 

a intimação da parte autora, para que no prazo de cinco dias, junte aos 

autos, cópia legível de seus documentos. DA CARÊNCIA DE AÇÃO PELO 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. O interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo 

que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. Assim, 

Rejeito a preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de 

petição e acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal 

que nega a possibilidade de interposição de ação a fim de quantificar a 

lesão sofrida para recebimento de eventual diferença. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, remetendo-o à instrução e delimito que a prova deverá 

versar sobre a quantificação da lesão sofrida pela parte autora mediante 

perícia médica. No caso concreto, é incontroversa a ocorrência do 

acidente de trânsito e das lesões dele decorrentes, mas não a extensão 

da invalidez da autora. A condição de hipossuficiência do autor não deve 

apenas ser examinada sob o aspecto técnico e informativo, mas também 

deve ser observada a sua incapacidade econômico-financeira, visto que 

litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e, sendo imprescindível a 

produção de prova pericial para a solução da lide, entendo ser cabível a 

inversão do ônus da prova, pelo que desde já o faço, ficando a parte 

requerida responsável pelo pagamento das custas periciais. Ainda, há 

maior facilidade à requerida em produzir a prova, principalmente porque se 

questiona o grau de incapacidade advinda da lesão sofrida pelo autor, de 

modo que é seu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 

373 do CPC. Nesse contexto, por ser a prova pericial relevante e 

necessária para comprovar se das lesões sofridas decorreu invalidez 

permanente e, em caso positivo, se foi total ou parcial (neste caso, o 

segmento corporal atingido), completa ou incompleta (e o grau de 

repercussão: intensa, média, leve ou residual). Dessa forma, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753), com 

endereço profissional na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower 

9º andar, sala 908, Centro Cuiabá-MT e fone 99601-1639, (E-mail: 

joao_bacan@yahoo.com,br )  para rea l i zação da  per íc ia , 

independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 422, do 

CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico. Para tanto, arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor do Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Consigno ainda, 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014718-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE TAL (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1014718-35.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDILSON ALVES DA SILVA REU: ADRIANA DE TAL Vistos... 

Ao autor para indicar novo endereço da parte autora para fins de 

expedição de novo mandado de citação. Designo nova audiência de 

conciliação para o dia 13/04/2020, às 14:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REU)

PAULO HENRIQUE CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR OAB - SP253313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000335-57.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LIBERTY SEGUROS S/A REU: MOVIDA LOCACAO DE 

VEICULOS LTDA, PAULO HENRIQUE CAMARGO Vistos... Defiro o pedido 

de expedição de novo mandado objetivando a citação do corréu MOVIDA 

LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA E OUTRO, devendo a Sra. Gestora expedir 

o necessário. Designo nova audiência de conciliação para o dia 

08/04/2020, às 08:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010210-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PAULA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES (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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001247-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTON CORREA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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, 9 de março 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: 1001546-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que o recurso de apelação apresentado 

pela parte autora no ID. 23517178 foi tempestivo. Em sendo assim, 

promovo intimação para a parte requerida apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 dias. VÁRZEA GRANDE, 9 de março 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: 1013393-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVALDO DA SILVA FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que a parte requerida apresentou 

contestação dentro do prazo legal. Em sendo assim, promovo intimação a 

parte autora para apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 

dias. VÁRZEA GRANDE, 9 de março 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: 1009469-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANCHO T AGROPECUARIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009469-40.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA REU: RANCHO T 

AGROPECUARIA LTDA - EPP Vistos. Considerando o teor das petições e 

documentos constantes nos id’s: 24008073 e 29863784, bem assim o 

disposto no art. artigo 9º do CPC, segundo o qual não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, faz-se 

pertinente a intimação do requerido para, querendo, se manifestar quanto 

aos pedidos e documentos juntados pelo requerente. Destarte, intime-se a 

requerido para, querendo, manifestar quanto aos pedidos formulados pelo 

autor, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, especifiquem as partes as 

provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 06 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007131-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANCHO T AGROPECUARIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007131-93.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA REU: RANCHO T 

AGROPECUARIA LTDA - EPP Vistos. Observa-se que, o presente feito 

encontra-se apto para prolação de decisão saneadora e que o autor 

peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide (id. 18322719). 

Entretanto, esta ação está conexa a outras duas, sob os números: 

1007488-73.2018.8.11.0002 e 1009469-40.2018.8.11.0002. De tal modo, 

deve-se aguardar o cumprimento das decisões proferidas nos feitos 

associados a este, para que sejam proferidas decisões saneadoras ou 

sentenças em conjunto. Cumpra-se. Várzea Grande, 06 de março de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003155-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1003155-44.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 30.174,48 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO 

Endereço: RUA SÃO JUDAS TADEU, 85, (LOT A VERMELHA), 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-040 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Endereço: RUA IBIATÉ, 17, 

Av. Pres. JusceVila - Nova Conceição, São Paulo, ITAIM BIBI, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 04530-040 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, 

PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 9 de março 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-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1010563-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERDA GULLICH (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SAVIO COSTA TAQUES (OPOSTO)

MARIA CARMEM DA COSTA TAQUES (OPOSTO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO INTIMO A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 05 DIAS. 

VÁRZEA GRANDE, 9 de março 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: 1003068-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003068-88.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUCIMARA ANTONIA DA SILVA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA Vistos etc. Nada obstante a certidão acostada no Id. 

28329984, efetuei a consulta do CNPJ informado na contestação, 

conforme espelho que seguem em anexo, restando constatado a 

autenticidade da informação, qual seja: SOMPO SEGUROS S/A CNPJ: 

61.383.493/0001-80 Em assim sendo, promova a regularização processual 

retificando o polo passivo da presente demanda fazendo constar somente 

SOMPO SEGUROS S/A, bem assim o seu patrono, conforme determinado 

na decisão inicial. Após, retornem os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Várzea Grande, 9 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010754-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PAULINA PURKOTTE SCHWANKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RODRIGUES THOME DA CUNHA OAB - PR18404 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOLI MUNHOZ SIMAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010754-68.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO PAULINA PURKOTTE SCHWANKA 

REQUERIDO: CLEOLI MUNHOZ SIMAS Vistos etc. Diante do depósito da 

diligência no Id. 25327157, proceda a intimação da executada da penhora 

(Id. 16902783). Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 9 de março de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003992-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MENA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA SANCHES OAB - 318.586.351-87 (REPRESENTANTE)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003992-70.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: APARECIDA MENA SANCHES REPRESENTANTE: SONIA 

MARIA SANCHES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Diante do teor da petição acostada no Id. 27543557, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (Id. 28876104), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pela 

advogada. No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Várzea Grande, 9 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007488-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANCHO T AGROPECUARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007488-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RANCHO T AGROPECUARIA LTDA - EPP REU: JOAO PAULO 

MARQUEZAM DA SILVA Vistos. Em análise dos autos verifica que no 

corpo da contestação a parte requerida elaborou pedido reconvencional 

(id. 20804644 - Pág. 32-38) e a parte autora, ora reconvinda, já contestou 

o referido pedido (id. 22772600 - Pág. 16-24), alega litispendência e 

impugna o valor da causa e a necessidade de recolher as custas da 

reconvenção. Destarte, a parte reconvinte não comprovou o recolhimento 

de custas e da taxa judiciária. Sendo assim, intime-se a parte 

requerida/reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento das despesas judiciais, sob pena de indeferimento da peça 

reconvencional (art. 290, parágrafo único, do CPC). Em igual prazo, 

querendo, deverá impugnar a contestação à reconvenção. Intimem-se. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Várzea Grande, 06 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004934-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004934-68.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO REU: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. 

Verifica-se em sede de saneador que não há pedido de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em se encontra. Partes legítimas e bem 

representadas. A preliminar de incompetência do juízo resta prejudicada, 

face que os autos tramitam na Justiça Comum. Nos termos do art. 357, 

incisos II e IV, do CPC, declaro o feito saneado e fixo como ponto 

controvertido a comprovação da autenticidade da assinatura aposta no 

contrato acostado no Id. 15361469, bem assim o nexo de causalidade 

entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade imputada à parte 

requerida. Assim, defiro a prova requerida pelas partes, consistente na 

pericial técnica. Destarte, intime-se a parte requerida para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos originais assinados 

pelo autor para realização da perícia. Para tanto, nomeio o Sr. EMILIANO 

MENDONÇA SILVA, recebendo suas correspondências na Av. Manoel 

José de Arruda, nº 3.300, Cond. Res. Beira Rio – Porto - Cuiabá-MT, Fone: 

(65) 8121-4041, email: emilianomsilva, devendo ser intimado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, aceite a nomeação e formule sua proposta de 

honorários. Deverá o perito nomeado informar quanto a possibilidade de 

realização da perícia com a cópia do documento de fls. 49. Prazo: 10 dias. 

Caso negativo, fixo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte requerida 

traga aos autos o contrato original a ser periciado. De conformidade com o 

art. 95 do CPC, haverá o rateio dos custos quando a perícia for requerida 

por ambas as partes, o que ocorreu no presente caso. Dessa forma, 

tendo em vista ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, em 

observância à Resolução 232 do CNJ, considerando a complexidade do 

caso, que para a realização da perícia exige zelo e especialização do 

profissional em grau elevado, bem como longo tempo necessário para a 

prestação do serviço, fixo os honorários do perito em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) (art. 504, § 4º da CNGC), devendo a parte requerida efetuar o 

depósito da sua cota parte (50%). Prazo: 15 dias. Em sendo aceita a 

nomeação, deverá apresentar currículo e comprovar especialização, bem 

como confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, bem como 

designar data e horário para início dos trabalhos, o que deverá ser 

comunicado nos autos de forma a possibilitar aos assistentes técnicos o 

acompanhamento da perícia, devendo serem intimados da data designada, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, 

e art. 466, § 2º, ambos do CPC). O Senhor Perito deve ser advertido (a) 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Desde já, formulo o 

quesito do Juízo: 1) A assinatura lançada nos documentos e contratos 

juntados pela requerida é do autor? Albergado pelo artigo 357, §8º, do 

CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para 

apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as observações 

dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. Intimem-se os interessados para 

no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os 

assistentes técnicos deverão apresentar pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo do perito oficial, 

independentemente de intimação (art. 477, §1º, do CPC). Apresentados os 

quesitos suplementares durante a realização da perícia, a Gestora 

Judiciária dará ciência à parte contrária (artigo 469 do CPC), no termos do 

§2º do art. 1.241, da CNGC. Em se tratando de perícia grafotécnica, 

deverá a parte autora comparecer perante a Segunda Secretaria Cível 

desta Comarca para lançar em folha de papel, por cópia ou sob ditado, 

dizeres diferentes, para fins de comparação, deverá a gestora intimá-la 

para atendimento da solicitação, independente de ordem do Juiz (§ 3º, do 

art. 1241 do CPC, c/c art. 478, § 3º do CPC). Com a apresentação do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo como de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §, 1º, do CPC). 

Apresentado o laudo pericial, expeça-se certidão em favor do perito, com 

o valor dos honorários que lhe são devidos relativos a cota parte do autor 

(50% do valor), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). Às providências. Várzea Grande, 

9 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007524-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRITO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO UROLOGICO - EIRELI 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007524-47.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória referente à ação em que o Estado 

de Mato Grosso figura no polo passivo, logo, este Juízo é incompetente 

para processar e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda 

Pública. Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento 

deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 09 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003110-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO APARECIDO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003110-45.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO MARCIO APARECIDO ALVES REU: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Pendente de análise o pedido de cumprimento de 

sentença de honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé (Id. 

26050447). Pois bem. Verifica-se que o autor, ora executado, é 

beneficiário da justiça gratuita e as verbas sucumbenciais restaram 

suspensas em sede de sentença, nos termos do artigo 98, § 3º do Código 

de Processo Civil, in verbis: Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Logo, faz-se 

incabível a execução das verbas sucumbenciais sem que haja prévia 

comprovação por parte do credor de que inexiste a situação de 

insuficiência de recursos da parte devedora. Desta feita, faculto à parte 

credora o prazo de 05 dias para comprovar a ausência de 

hipossuficiência da parte ré, o que poderá ensejar o início da fase de 

cumprimento de sentença. No que concerne a condenação do 

autor/devedor por multa de litigância de má-fé, intime a parte 

autora/executada, para que efetue o pagamento do montante devido, 

conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC. Consigne-se 

que, após o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o 

executado poderá apresentar impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC). 

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 
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de sentença. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 9 de março de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003110-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO APARECIDO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003110-45.2016.8.11.0002 

Vistos etc. 1) Diante da ausência injustificada da parte autora, o que 

configura ato atentatório à dignidade de justiça, aplico-lhe a multa no valor 

de 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida, revertida em 

favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8º do CPC. 2) 

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contestação. 3) 

Após, intime-se o autor para, querendo, apresentar impugnação à defesa. 

Prazo: 15 dias. 4) Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 02 de março de 2017. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007084-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007084-51.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): BENEDITO DE BARROS REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos etc. Em análise do presente feito, verifica-se que o este foi 

distribuído após determinação do juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

para limitar o litisconsorte ativo a apenas um autor, nos autos n. 

1006964-76.2018.8.11.0002. É cediço que, nos casos de litisconsórcio 

facultativo, quando a inicial traz número excessivo de autores, o 

despacho que ordena o desmembramento deve ser cumprido formando-se 

novos grupos de autores, cada qual com uma petição própria. A 

providência tem por objetivo facilitar a tramitação e o julgamento da causa, 

contudo, sem implicação sobre a competência originária do juízo 

decorrente da ação distribuída que ensejou o desmembramento. A lei não 

prevê o desmembramento de um processo como causa de modificação da 

competência. De tal modo, o desmembramento não modifica a competência 

firmada em razão da distribuição, de modo a impor a redistribuição dos 

processos resultantes do desmembramento. Neste sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DO 

NÚMERO DE LITISCONSORTES. MERA CONVENIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUIZ QUE PRIMEIRO CONHECEU A LIDE. 

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. O desmembramento da ação de modo a 

excluir da relação processual originária os litisconsortes ativos, de modo a 

permanecer apenas o primeiro deles, não pode ensejar livre distribuição 

das novas demandas propostas, haja vista ter havido a prevenção do 

primeiro Juízo das lides que lhe foram apresentadas. 2. Há que se 

reconhecer a competência do primeiro juízo que conheceu a lide, não 

influindo a determinação dele emanada no sentido de desmembrar o 

processo para limitar o número de litisconsortes, cujo fundamento se 

restringiu na mera conveniência para processar e julgar o feito. 3. Pensar 

em sentido contrário seria permitir que se promovesse o desmembramento 

de ações, baseado tão-somente na limitação dos litisconsortes ativos, o 

que ultimaria em pulverização de demandas idênticas em varas distintas, 

sob pena de decisões contrárias e em afronta à prevenção do primeiro 

Juízo que conheceu a causa, em desatenção ao Princípio do Juiz Natural 

que embasa a atuação do magistrado no seu dever de imparcialidade. 4. 

Precedentes desta Corte: CC 00114204020114050000, Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Pleno, DJE - Data::09/09/2011 - 

Página::88. 5. Conflito de competência conhecido. Declaração da 

competência do Juízo Suscitado para julgar a causa (5ª Vara 

Federal/RN).” (TRF-5 - CC: 423576220134050000, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, Data de Julgamento: 11/12/2013, Pleno, 

Data de Publicação: 16/12/2013) (destaquei) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

- FEITO ORIGINADO DE DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A MEDIDA - PRINCÍPIO DA 

“PERPETUATIO JURISDICTIONIS” - ART. 87 DO CPC. 1. O juiz que determina 

o desmembramento de um processo, em razão do excessivo número de 

autores, preserva a sua competência para o julgamento de todos os feitos 

desmembrados. 2. O desmembramento não modifica a competência do juiz 

que determinou a medida, de modo a impor a redistribuição dos processos 

resultantes. A lei não prevê o desmembramento de um processo como 

causa de modificação da competência. 3. Observância do princípio da 

“perpetuatio jurisdictionis”. Art. 87 do CPC. 4. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo Federal da 24ª Vara/RJ - Suscitado.” (TRF-2 - 

CC: 8700 RJ 2008.02.01.008730-3, Relator: Juiz Federal Convocado 

LEOPOLDO MUYLAERT, Data de Julgamento: 23/03/2009, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 22/04/2009 - Página: 

217) (destaquei). Portanto, o Juiz que determina o desmembramento de um 

processo, em razão do excessivo número de autores, preserva a sua 

competência para o julgamento de todos os feitos desmembrados. Ante o 

exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar 

a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, para ser associada ao processo n . 

1006964-76.2018.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 09 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007091-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007091-43.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ZILDA MARIA DE CAMPOS SILVA REU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. j Vistos etc. Em análise do presente feito, verifica-se que o este foi 

distribuído após determinação do juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

para limitar o litisconsorte ativo a apenas um autor, nos autos n. 

1006964-76.2018.8.11.0002. É cediço que, nos casos de litisconsórcio 

facultativo, quando a inicial traz número excessivo de autores, o 

despacho que ordena o desmembramento deve ser cumprido formando-se 

novos grupos de autores, cada qual com uma petição própria. A 

providência tem por objetivo facilitar a tramitação e o julgamento da causa, 

contudo, sem implicação sobre a competência originária do juízo 

decorrente da ação distribuída que ensejou o desmembramento. A lei não 

prevê o desmembramento de um processo como causa de modificação da 

competência. De tal modo, o desmembramento não modifica a competência 

firmada em razão da distribuição, de modo a impor a redistribuição dos 

processos resultantes do desmembramento. Neste sentido, colaciono os 
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seguintes julgados: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DO 

NÚMERO DE LITISCONSORTES. MERA CONVENIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUIZ QUE PRIMEIRO CONHECEU A LIDE. 

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. O desmembramento da ação de modo a 

excluir da relação processual originária os litisconsortes ativos, de modo a 

permanecer apenas o primeiro deles, não pode ensejar livre distribuição 

das novas demandas propostas, haja vista ter havido a prevenção do 

primeiro Juízo das lides que lhe foram apresentadas. 2. Há que se 

reconhecer a competência do primeiro juízo que conheceu a lide, não 

influindo a determinação dele emanada no sentido de desmembrar o 

processo para limitar o número de litisconsortes, cujo fundamento se 

restringiu na mera conveniência para processar e julgar o feito. 3. Pensar 

em sentido contrário seria permitir que se promovesse o desmembramento 

de ações, baseado tão-somente na limitação dos litisconsortes ativos, o 

que ultimaria em pulverização de demandas idênticas em varas distintas, 

sob pena de decisões contrárias e em afronta à prevenção do primeiro 

Juízo que conheceu a causa, em desatenção ao Princípio do Juiz Natural 

que embasa a atuação do magistrado no seu dever de imparcialidade. 4. 

Precedentes desta Corte: CC 00114204020114050000, Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Pleno, DJE - Data::09/09/2011 - 

Página::88. 5. Conflito de competência conhecido. Declaração da 

competência do Juízo Suscitado para julgar a causa (5ª Vara 

Federal/RN).” (TRF-5 - CC: 423576220134050000, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, Data de Julgamento: 11/12/2013, Pleno, 

Data de Publicação: 16/12/2013) (destaquei) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

- FEITO ORIGINADO DE DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A MEDIDA - PRINCÍPIO DA 

“PERPETUATIO JURISDICTIONIS” - ART. 87 DO CPC. 1. O juiz que determina 

o desmembramento de um processo, em razão do excessivo número de 

autores, preserva a sua competência para o julgamento de todos os feitos 

desmembrados. 2. O desmembramento não modifica a competência do juiz 

que determinou a medida, de modo a impor a redistribuição dos processos 

resultantes. A lei não prevê o desmembramento de um processo como 

causa de modificação da competência. 3. Observância do princípio da 

“perpetuatio jurisdictionis”. Art. 87 do CPC. 4. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo Federal da 24ª Vara/RJ - Suscitado.” (TRF-2 - 

CC: 8700 RJ 2008.02.01.008730-3, Relator: Juiz Federal Convocado 

LEOPOLDO MUYLAERT, Data de Julgamento: 23/03/2009, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 22/04/2009 - Página: 

217) (destaquei). Portanto, o Juiz que determina o desmembramento de um 

processo, em razão do excessivo número de autores, preserva a sua 

competência para o julgamento de todos os feitos desmembrados. Ante o 

exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar 

a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, para ser associada ao processo n . 

1006964-76.2018.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 09 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007035-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007035-10.2020.8.11.0002 

EXEQUENTE: MARIZETE SANTOS FRANCA EXECUTADO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc. Verifica-se que, a 

presente execução é baseada em decisão liminar proferida nos autos de 

n. 1005059-36.2018.811.0002, no qual foi proferida decisão arbitrando 

multa diária para cumprimento de obrigação e ainda se encontra em trâmite 

nesta vara, contudo a autora fundamentou seu pedido como uma Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, citando os artigos 799, 828, 830 do CPC, 

quando, em verdade, se trata de uma Execução Provisória de Astreintes. 

Sendo assim, determino a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

adequando a demanda ao Código de Processo Civil, observando o 

procedimento adequado da medida que pretende, nos termos do artigo 

537, §3º e §5º CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 09 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007066-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GUIMARAES DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007066-30.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ELZA GUIMARAES DA GUIA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos etc. Em análise do presente feito, verifica-se que o este foi 

distribuído após determinação do juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

para limitar o litisconsorte ativo a apenas um autor, nos autos n. 

1006964-76.2018.8.11.0002. É cediço que, nos casos de litisconsórcio 

facultativo, quando a inicial traz número excessivo de autores, o 

despacho que ordena o desmembramento deve ser cumprido formando-se 

novos grupos de autores, cada qual com uma petição própria. A 

providência tem por objetivo facilitar a tramitação e o julgamento da causa, 

contudo, sem implicação sobre a competência originária do juízo 

decorrente da ação distribuída que ensejou o desmembramento. A lei não 

prevê o desmembramento de um processo como causa de modificação da 

competência. De tal modo, o desmembramento não modifica a competência 

firmada em razão da distribuição, de modo a impor a redistribuição dos 

processos resultantes do desmembramento. Neste sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DO 

NÚMERO DE LITISCONSORTES. MERA CONVENIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUIZ QUE PRIMEIRO CONHECEU A LIDE. 

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. O desmembramento da ação de modo a 

excluir da relação processual originária os litisconsortes ativos, de modo a 

permanecer apenas o primeiro deles, não pode ensejar livre distribuição 

das novas demandas propostas, haja vista ter havido a prevenção do 

primeiro Juízo das lides que lhe foram apresentadas. 2. Há que se 

reconhecer a competência do primeiro juízo que conheceu a lide, não 

influindo a determinação dele emanada no sentido de desmembrar o 

processo para limitar o número de litisconsortes, cujo fundamento se 

restringiu na mera conveniência para processar e julgar o feito. 3. Pensar 

em sentido contrário seria permitir que se promovesse o desmembramento 

de ações, baseado tão-somente na limitação dos litisconsortes ativos, o 

que ultimaria em pulverização de demandas idênticas em varas distintas, 

sob pena de decisões contrárias e em afronta à prevenção do primeiro 

Juízo que conheceu a causa, em desatenção ao Princípio do Juiz Natural 

que embasa a atuação do magistrado no seu dever de imparcialidade. 4. 

Precedentes desta Corte: CC 00114204020114050000, Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Pleno, DJE - Data::09/09/2011 - 

Página::88. 5. Conflito de competência conhecido. Declaração da 

competência do Juízo Suscitado para julgar a causa (5ª Vara 

Federal/RN).” (TRF-5 - CC: 423576220134050000, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, Data de Julgamento: 11/12/2013, Pleno, 

Data de Publicação: 16/12/2013) (destaquei) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

- FEITO ORIGINADO DE DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A MEDIDA - PRINCÍPIO DA 

“PERPETUATIO JURISDICTIONIS” - ART. 87 DO CPC. 1. O juiz que determina 

o desmembramento de um processo, em razão do excessivo número de 

autores, preserva a sua competência para o julgamento de todos os feitos 

desmembrados. 2. O desmembramento não modifica a competência do juiz 

que determinou a medida, de modo a impor a redistribuição dos processos 
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resultantes. A lei não prevê o desmembramento de um processo como 

causa de modificação da competência. 3. Observância do princípio da 

“perpetuatio jurisdictionis”. Art. 87 do CPC. 4. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo Federal da 24ª Vara/RJ - Suscitado.” (TRF-2 - 

CC: 8700 RJ 2008.02.01.008730-3, Relator: Juiz Federal Convocado 

LEOPOLDO MUYLAERT, Data de Julgamento: 23/03/2009, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 22/04/2009 - Página: 

217) (destaquei). Portanto, o Juiz que determina o desmembramento de um 

processo, em razão do excessivo número de autores, preserva a sua 

competência para o julgamento de todos os feitos desmembrados. Ante o 

exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar 

a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, para ser associada ao processo n . 

1006964-76.2018.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 09 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007094-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007094-95.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ROBERTO PEREIRA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. j Vistos etc. Em análise do presente feito, verifica-se que o este foi 

distribuído após determinação do juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

para limitar o litisconsorte ativo a apenas um autor, nos autos n. 

1006964-76.2018.8.11.0002. É cediço que, nos casos de litisconsórcio 

facultativo, quando a inicial traz número excessivo de autores, o 

despacho que ordena o desmembramento deve ser cumprido formando-se 

novos grupos de autores, cada qual com uma petição própria. A 

providência tem por objetivo facilitar a tramitação e o julgamento da causa, 

contudo, sem implicação sobre a competência originária do juízo 

decorrente da ação distribuída que ensejou o desmembramento. A lei não 

prevê o desmembramento de um processo como causa de modificação da 

competência. De tal modo, o desmembramento não modifica a competência 

firmada em razão da distribuição, de modo a impor a redistribuição dos 

processos resultantes do desmembramento. Neste sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DO 

NÚMERO DE LITISCONSORTES. MERA CONVENIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUIZ QUE PRIMEIRO CONHECEU A LIDE. 

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. O desmembramento da ação de modo a 

excluir da relação processual originária os litisconsortes ativos, de modo a 

permanecer apenas o primeiro deles, não pode ensejar livre distribuição 

das novas demandas propostas, haja vista ter havido a prevenção do 

primeiro Juízo das lides que lhe foram apresentadas. 2. Há que se 

reconhecer a competência do primeiro juízo que conheceu a lide, não 

influindo a determinação dele emanada no sentido de desmembrar o 

processo para limitar o número de litisconsortes, cujo fundamento se 

restringiu na mera conveniência para processar e julgar o feito. 3. Pensar 

em sentido contrário seria permitir que se promovesse o desmembramento 

de ações, baseado tão-somente na limitação dos litisconsortes ativos, o 

que ultimaria em pulverização de demandas idênticas em varas distintas, 

sob pena de decisões contrárias e em afronta à prevenção do primeiro 

Juízo que conheceu a causa, em desatenção ao Princípio do Juiz Natural 

que embasa a atuação do magistrado no seu dever de imparcialidade. 4. 

Precedentes desta Corte: CC 00114204020114050000, Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Pleno, DJE - Data::09/09/2011 - 

Página::88. 5. Conflito de competência conhecido. Declaração da 

competência do Juízo Suscitado para julgar a causa (5ª Vara 

Federal/RN).” (TRF-5 - CC: 423576220134050000, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, Data de Julgamento: 11/12/2013, Pleno, 

Data de Publicação: 16/12/2013) (destaquei) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

- FEITO ORIGINADO DE DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A MEDIDA - PRINCÍPIO DA 

“PERPETUATIO JURISDICTIONIS” - ART. 87 DO CPC. 1. O juiz que determina 

o desmembramento de um processo, em razão do excessivo número de 

autores, preserva a sua competência para o julgamento de todos os feitos 

desmembrados. 2. O desmembramento não modifica a competência do juiz 

que determinou a medida, de modo a impor a redistribuição dos processos 

resultantes. A lei não prevê o desmembramento de um processo como 

causa de modificação da competência. 3. Observância do princípio da 

“perpetuatio jurisdictionis”. Art. 87 do CPC. 4. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo Federal da 24ª Vara/RJ - Suscitado.” (TRF-2 - 

CC: 8700 RJ 2008.02.01.008730-3, Relator: Juiz Federal Convocado 

LEOPOLDO MUYLAERT, Data de Julgamento: 23/03/2009, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 22/04/2009 - Página: 

217) (destaquei). Portanto, o Juiz que determina o desmembramento de um 

processo, em razão do excessivo número de autores, preserva a sua 

competência para o julgamento de todos os feitos desmembrados. Ante o 

exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar 

a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, para ser associada ao processo n . 

1006964-76.2018.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 09 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007503-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BRUNA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007503-76.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: FRANCISCA BRUNA DE MORAIS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos etc. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

interposto por Francisca Bruna de Morais em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, na qual se pretende liquidar sentença proferida pelo juízo 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC em sede de Ação Civil 

Pública sob o nº. 0800224-44.2013.8.01.0001 que declarou a nulidade de 

todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede da executada 

determinando a devolução de todos os valores investidos. Em sua inicial, 

aduz a liquidante ter investido a importância de R$ 3.000,00 que 

atualizados monetariamente e acrescidos de juros à época da proposição 

da ação perfazia o montante de R$ 5.891,03. Devidamente citada, 

conforme AR de Id. 12646703, a requerida não apresentou defesa, apesar 

de não haver certificação acerca do decurso do prazo, tem-se que o 

ARMP fora recebido em 23.03.2018 e juntado aos autos em 10.04.2018. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, destaca-se que a empresa requerida apesar de devidamente 

citada não apresentou contestação, permitindo, assim, a incidência dos 

efeitos da revelia, mormente o de aceitar como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial, logo, à inteligência do art. 344, do CPC. Ante o 

não comparecimento e a não apresentação de contestação pela parte ré, 

DECRETO SUA REVELIA, passando assim a surtir seus efeitos legais. Do 

julgamento antecipado da lide Considerando a desnecessidade de 

produção de novas provas, tendo em vista a revelia da parte ré (artigo 

355, incisos I e II, do CPC) e que a prova documental já é suficiente para a 

formação do convencimento deste juízo, passo ao julgamento antecipado 

da presente ação pelos fundamentos que seguem. Do mérito É cediço que, 

na liquidação pelo procedimento comum, o demandante deve indicar 

expressamente em sua peça inaugural quais os fatos que pretende provar 
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como verdadeiros para chegar à fixação do montante devido. No entanto, 

salienta-se que a simples decretação da revelia da parte ré não obriga a 

procedência da demanda, sendo necessária a demonstração da 

constituição do direito. Dessa forma, estabelece o Código de Processo 

Civil que cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito 

enquanto ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Registro que, o caso 

em apreço não se trata de fato notório, que dispense prova para que seja 

aceito, logo, cabe exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados 

nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas 

pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o 

conjunto probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é 

relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. 

Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, 

chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a 

completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa 

decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial, uma vez que 

a sentença condenatória proferida no processo de conhecimento foi 

ilíquida. Em análise dos autos, verifico que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a liquidez do seu crédito por meio de boleto e comprovante 

dos boletos de pagamentos. No entanto, diante da impossibilidade da 

autora em cumprir o ônus que lhe competia, fora determinado na decisão 

inicial que a empresa requerida promovesse a busca e trouxesse aos 

autod a existência do contrato. Havendo o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, bem assim de demonstrar o vínculo, admitem-se 

como verdadeiros os cálculos trazidos no ingresso da presente ação, o 

que evidencia a relação jurídica existente entre as partes e a perda 

patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida. A 

corroborar esse entendimento, destaca-se aresto de caso idêntico 

julgado, à unanimidade de votos, perante a Primeira Câmara Cível do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, note-o: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS 

DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA INVERSÃO. 

DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. FACILIDADE DA PRODUÇÃO PELA 

PARTE DEMANDADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Compete ao autor o ônus 

de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a 

matéria fática que menciona em sua petição inicial e que serve como 

origem da relação jurídica deduzida em juízo. Já em relação ao réu cumpre, 

segundo o ordenamento processual, a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não obstante a lei 

processual civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo o 

mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, em 

determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do ônus 

legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina 

ônus dinâmico da prova, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema 

ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de melhor 

esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 1º), ou 

seja, cabe o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em 

produzir a prova. 3. Agravo provido. (TJAC, Agravo de Instrumento n. 

1000770-16.2016.8.01.0000, Relator Des. Laudivon Nogueira, Primeira 

Câmara Cível. Unânime. DJ 21/06/2016). Portanto, entendo que o montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) constitui o quantum debeatur, não havendo 

nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito 

postulado na petição inicial, mormente porque a requerida deixou de alegar 

e/ou produzir provas que pudessem desconstituir o alegado crédito. O 

referido valor deverá ser atualizado da forma estabelecida pelo juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC em sede de Ação Civil Pública 

sob o nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487 do CPC, para o fim de DECLARAR como quantum debeatur a 

importância de 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida na forma 

estabelecida na sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, atualizada monetariamente pelo 

INPC a partir do efetivo pagamento e acrescida de juros legais de 1% ao 

mês desde a citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 9 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005839-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

WELLINGTON LUCAS SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GONCALVES OAB - MT19683/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IAGO DO COUTO NERY OAB - SP274076 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005839-39.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

WELLINGTON LUCAS SILVA GONCALVES, LETICIA SILVA GONCALVES 

REU: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 

LTDA Vistos. Letícia Silva Gonçalves e Wellington Lucas Silva Gonçalves 

promove a presente ação de rescisão contratual cumulada com 

indenização por danos morais e materiais em desfavor de Cipasa Várzea 

Grande Var1, Desenvolvimento Imobiliário Ltda., alegando, em síntese, que 

em 14.11.2015 firmaram contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel situado no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, 

unidade autônoma n. 03, quadra n. 07, nesta comarca, bem como salienta 

já ter realizado o pagamento de R$ 67.679,07 (sessenta e sete mil 

seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos). Aduzem que a 

previsão de entrega do imóvel era para setembro/2018, porém até a 

propositura da demanda não houve a entrega do imóvel, razão pela qual 

não restou outra alternativa senão requerer a rescisão do contrato com a 

consequente devolução do valor pago e a condenação da requerida ao 

pagamento de uma indenização pelo dano moral suportado no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Com a inicial vieram documentos de ids. 

21098191, 21098192, 21098193, 21099248, 21099246 e 21099245. No id. 

21124491 foi determinada emenda da inicial, sendo esta cumprida com a 

juntada do contrato de id. 21194216. Em seguida no id. 21280902 foi 

deferida a tutela de urgência. Designada audiência de conciliação, esta 

restou inexitosa (id. 22711826). A requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos nos ids. 23809596 a 23809636, na qual 

impugnou o valor atribuído a causa. No mérito, afirma que não houve 

atraso na conclusão da obra, pois a expectativa para entrega era 36 

(trinta e seis) meses a partir de outubro de 2015, devendo, contudo, 

observar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito meses) conforme Lei nº 

6.766/1979, o qual se encerraria em outubro de 2017 com a existência do 

prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Afirmam a ocorrência de 

caso fortuito e força maior, pois o Departamento de Água e Esgoto – DAE 

alterou a premissa inicial do projeto comprometendo o estudo 

anteriormente realizado e culminou com a suspensão da evolução das 

obras, bem como afirma que na hipótese de acolhimento do pedido de 

rescisão deve haver o estrito cumprimento contratual, especialmente 

quanto aos valores a ser restituídos, com o justo direito à retenção de 

30% do valor pago, além das despesas previstas no contrato e as 

inerentes ao imóvel. Alegam que na hipótese de rescisão deverá ser 

determinada a retenção ou responsabilização do adquirente em relação 

aos valores devidos de IPTU, condomínio ou taxas associativas, taxas de 

consumo, ITBI e emolumentos cartorários e retenção de parte dos valores 

pagos de fruição pela posse do imóvel. Ao final, aduz a inexistência de 

danos morais e requerer a improcedência dos pedidos iniciais. O autor 

apresentou impugnação à contestação no id. 24900189 alegando a 

intempestividade da contestação apresentada nos autos. Em seguida, 

intimadas as partes para especificarem as provas, manifestaram-se nos 

ids. 25894895 e 26318438. Após, vieram os autos conclusos. Relatado. 

Decido. Da revelia Inicialmente, verifico que a contestação de id. 23809596 

foi apresentada intempestivamente. Isso porque, o início do prazo para 

contestar, deu-se no dia 20/08/2019, ou seja, no primeiro dia útil após a 

realização da audiência de conciliação realizada nos autos em 19/08/2019 
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(id. 22711826). Desse modo, a resposta poderia ser apresentada até o dia 

09/09/2019, o que não foi obedecido pela requerida, pois apenas 

apresentou contestação nos autos em 11/09/2019, conforme se observa 

no id. 23809596, levando à caracterização da revelia. Assim, decreto a 

revelia da requerida para que surta seus efeitos, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o 

ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo 

com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a 

alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao 

réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar 

conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é 

realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Do Mérito Da rescisão do contrato e restituição dos valores 

Pretende a parte autora a rescisão do contrato firmado entre as partes 

com a consequente restituição dos valores pagos e a condenação da 

requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Da análise dos autos verifico que o 

ponto fundamental para o deslinde desta lide apresenta-se na 

possibilidade de rescisão do contrato sub judice, em virtude da 

inadimplência da requerida que não teria realizado na data aprazada a 

construção do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes. 

Analisando o contrato verifico que a previsão de conclusão da obra era 

até setembro de 2018, com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) 

dias, conforme cláusula 1.6 do “Instrumento Particular de Promessa de 

Venda e Compra Quadra: 07 – Unidade Autônoma: 03 Quadro Resumo”, 

encartado no id. 21194216 – página 09. Ainda, até a propositura da 

presente ação, em 27/06/2019, o imóvel ainda não havia sido entregue e 

tampouco há previsão para tanto já que as obras estão paralisadas, 

conforme noticiado pela parte requerente. Dessa forma, considerando que 

a requerida se comprometeu a realizar a construção da unidade 

residencial, inexiste alternativa senão reconhecer a sua inadimplência, que 

faz nascer para os requerentes a possibilidade de postular a rescisão do 

contrato, na forma do art. 475, do Código Civil, segundo o qual “a parte 

lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, 

indenização por perdas e danos”. Sobre o tema, confira os ensinamentos 

do prateado civilista Orlando Gomes: Nos contratos bilaterais a 

interdependência das obrigações justifica a sua resolução quando uma 

das partes se torna inadimplente. Na sua execução, cada contratante tem 

a faculdade de pedir a resolução, se o outro não cumpre as obrigações 

contraídas. Esta faculdade resulta de estipulação ou de presunção legal. 

Quando as partes acordam-na, diz-se que estipulam o pacto comissório 

expresso. Na ausência de estipulação, tal pacto é presumido pela lei, que 

subentende a existência da cláusula resolutiva. Neste caso, diz-se que é 

implícita ou tácita. [1] Na mesma linha a jurisprudência do nosso egrégio 

Tribunal de Justiça ressalta: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL - IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO - ADMISSIBILIDADE 

DA RESOLUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL/2002 

- RECURSO IMPROVIDO. Diante do inadimplemento unilateral do contrato, o 

contratante pontual, que cumpriu sua obrigação, tem a opção de requerer 

em juízo a resolução da avença ou exigir o seu cumprimento. (TJMT, Sexta 

Câmara Cível, Recurso De Apelação Cível Nº 43387/2007 - CLASSE II - 20 

- Comarca De Tangará Da Serra, Rel. Exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza De 

Barros, Data de Julgamento: 08-8-2007) Desta forma, a culpa pela 

rescisão do contrato deve ser imputada à parte requerida, o que impõe a 

devolução dos valores pagos pelos requerentes, sem a retenção de 

qualquer importância pela parte requerida. Realmente, esse é o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 543: Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. No mesmo sentido, segue os seguintes 

entendimentos jurisprudenciais: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO 

PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS 

PARCELAS PAGAS. SÚMULA Nº 543/STJ. 1. A rescisão do contrato 

objeto da demanda decorreu exclusivamente de ato do promitente 

vendedor/construtor, razão pela qual deve ser devolvida à promitente 

compradora a integralidade das parcelas pagas, conforme estabelece 

remansosa jurisprudência deste TJDFT, em consonância com o enunciado 

sumular nº 543/STJ. 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF, APC 

20140110955063, Rel. Silva Lemos, 5ª Turma Cível, julgado em 

30.09.2015). APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – 

(...) RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR - 

ADMISSIBILIDADE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO 

CONSTATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS - 

INTEGRALIDADE - RETENÇÃO - NÃO CABIMENTO – (...) A inexecução 

voluntária do contrato impõe o ressarcimento das perdas e danos 

eventualmente suportados pelos promitentes compradores. Indevida a 

retenção de parcela do preço quando o rompimento do vínculo se dá por 

inadimplência da promitente vendedora. (...) (TJMG - Apelação Cível 

1.0188.14.006896-9/002, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues (JD 

CONVOCADO) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2016, 

publicação da súmula em 15/04/2016) Com efeito, o valor a ser devolvido 

deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante a apresentação 

de documentos que comprovem os pagamentos efetuados em favor das 

requeridas. Do dano moral Quanto ao dano moral, dispõe o art. 186, do 

Código Civil que “aquele que, por omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na hipótese versanda, o 

elemento culpa foi imputado à parte requerida, que agiu de modo contrário 

ao previsto no contrato, pois não procedeu com a entrega do imóvel 

residencial na data aprazada. Muitos doutrinadores, assim com parte da 

jurisprudência, verbalizaram o entendimento de que o negócio frustrado 

não configura danos morais, mas apenas meros aborrecimentos. Contudo, 

não se pode esquecer que a temática versa sobre questão de grande 

relevância social, que mexe com os sonhos e expectativas daqueles que 

pretendem adquirir a sua casa própria, enfim, o primeiro empreendimento 

de importância em suas vidas. E isso é planejado por anos e anos, pois se 

busca o melhor lugar para criar seus filhos, receber os amigos, familiares 

e, ainda, de ver concretizada a tão almejada estabilidade. Portanto, a 

frustração do negócio, aliado aos inúmeros esforços empreendidos em 

prol de um objetivo real, somente não alcançado por quebra dos deveres 

de conduta da parte requerida, como cooperação e confiança, configura 

ato ilícito e autoriza o reconhecimento dos danos morais, nos termos da 

norma antes falada. Desse modo, a parte requerida deve ser compelida ao 

pagamento da indenização pelos danos morais. Quanto ao 

estabelecimento pecuniário do dano, este trata-se de matéria atribuída à 

prudente discricionariedade do Juiz, porque a doutrina e a jurisprudência 

ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo 

caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes 

do Dano Moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) 

estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; 

c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão[2]”. Na presente, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da parte requerida, as condições econômico-financeiras das partes e o 

grau de sofrimento experimentado pela requerente, considero que a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais a em favor de 

cada um dos autoes se mostra bastante razoável. Em suma, tenho como 

justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por danos 

morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento das 

rés, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça “dupla função reparatória e penalizante[3]”. No mesmo caminho 

trilha a jurisprudência do egrégio Sodalício Matogrossense: “Apelação 
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Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da 

indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a 

atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de 

fonte de locupletamento fácil” (TJMT - 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario,). Do dispositivo Posto isto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindindo o 

“Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Quadra: 07 – 

Unidade Autônoma: 03 Quadro Resumo”, encartado no id. 21194216, 

firmado entre as partes; b) condenar a requerida a devolver as quantias 

pagas pelo requerente, cujo valor deverá corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, a ser apurado em liquidação de sentença; c) condenar a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para 

cada um dos autores, a título de compensação por danos morais, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, 

pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 

1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data 

que o imóvel deveria ser entregue. Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC). Transitado em julgado, 

aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) 

dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os 

autos remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Contratos, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 

1998, pág. 171. [2] “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - 

Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro 

Cláudio Santos.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012470-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE FREITAS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT13859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS ALVES PEREIRA FILHO (REU)

SILVIO ANTONIO PAGANINI DA SILVA (REU)

OSWALDO LUIZ GIRALDI (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência 

do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo 

portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos (aportando a guia 

juntamente com o seu correspondente comprovante de pagamento).

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001572-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE APARECIDA DE OLIVEIRA 03093932998 - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PANIAGO VELASCO OAB - MT0017135A-O (ADVOGADO(A))

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CARVALHO DE OLIVEIRA (REU)

RYANE R. W. BRANCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTHIA PATROCINIO DE MORAES RODRIGUES OAB - GO31615 

(ADVOGADO(A))

 

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 

juntamente com o seu correspondente comprovante de pagamento).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007366-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011430-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA MEIRE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011430-79.2019.8.11.0002. Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de 

execução provisória de decisão liminar proposta por Zulma Meire dos 

Santos em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. (art. 297, §1º c/c art. 520, ambos do CPC). Assim, intime-se o 

devedor Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., através de 

seu patrono via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o 

valor indicado nos Ids. 23141125 e 23141123, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento 

voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de 

sentença (§1º, art. 523, CPC). Não efetuado o pagamento, venha a parte 

autora manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do 

feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009256-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE SOUZA MARSHALL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 29995365.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007302-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO LEITE MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 144 de 294



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007302-79.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

GONCALO LEITE MOREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Compulsando os autos, constato que embora a tutela de urgência 

pleiteada seja a suspensão dos descontos efetuados pela requerida no 

benefício do autor, este se limitou a formular pedido final visando a 

efetivação da tutela antecipada, suspendendo as cobranças e descontos, 

e pugnando pela condenação em indenização por danos morais, o que 

não é suficiente para salvaguardar a sua pretensão. Dessa sorte, 

determino venha o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, especificando o pedido de declaração de inexistência da 

relação jurídica ou de inexigibilidade da dívida em tese cobrada 

indevidamente, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Igualmente, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com a emenda da inicial, juntando nos autos 

documento que demonstre o empréstimo consignado ativo em seu 

benefício (art. 320, CPC), porquanto os extratos de Id. 29877827 - Pág. 9 – 

10 não identificam a instituição que supostamente realiza descontos 

indevidos, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006479-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE PORFIRIA DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006479-08.2020.8.11.0002. AUTOR: 

MICHELE PORFIRIA DA SILVA GOMES REU: VIVO S.A. Vistos, A parte 

autora ajuizou a presente demanda visando “a exclusão dos órgãos de 

proteção referente ao débito no valor de 136,21 (cento e trinta e seis reais 

e vinte e um centavos)”. Contudo, a decisão transitada em julgada nos 

autos de nº 8016299-63.2019.811.0002, que tramitou no Juizado Especial 

Cível, determinou “à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis (...)”, conforme 

documentos anexos. Destarte, certo que a propositura de nova ação para 

exclusão do mesmo débito, a toda evidência, configura coisa julgada, na 

medida em que já houve sentença que determinou o cancelamento da 

inscrição. Deste modo, caberia à parte autora requerer o cumprimento de 

sentença naqueles autos, noticiando o descumprimento de decisão judicial 

pela parte requerida. Posto isso, em atendimento ao art. 10 do CPC, 

determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar a 

propositura desta demanda, uma vez que já possui sentença com 

julgamento do mérito em seu favor acerca dos mesmos fatos ora 

narrados, sob as penalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005679-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BONACCORSO OAB - SP247080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOFAMENTOS XAXIM LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005679-77.2020.8.11.0002. AUTOR: A 

SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA REU: ESTOFAMENTOS XAXIM 

LTDA - ME Vistos. A parte autora, pessoa jurídica de direito privado, 

salienta que não tem condições financeiras de arcar com as despesas 

processuais, alegando a decretação de sua falência, e pondera que a 

Massa Falida não possui liquidez de bens até o momento, que permita o 

recolhimento das custas processuais. A fim de corroborar o alegado, 

aportou aos autos decisão do juízo falimentar, que concedeu o benefício 

da gratuidade de justiça, o que não é suficiente para salvaguardar sua 

pretensão, uma vez que não evidencia sua capacidade financeira. Nesse 

sentido, colaciono o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE 

SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA 

FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 

PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com 

obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto 

em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição 

de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo 

constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no 

conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A 

centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a 

condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O 

benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se 

comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua 

hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1.648.861/SP, 

Ministra Nancy Andrighi, 06.04.2017) Outrossim, convém ressaltar que 

segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art. 456 

CNGC/MT). Ademais, acrescento os seguintes arestos a respeito da 

concessão do benefício da justiça gratuita à Massa Falida, conforme 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - 

PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - RECOLHIMENTO 

DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito 

privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de 

que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais 

(Súmula 481 do STJ). Não é presumível a existência de dificuldade 

financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da 

falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

(REsp 1075767/MG). Não existe previsão legal para o recolhimento das 

custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema 

excepcionalidade a justificá-lo. (N.U 0057607-61.2018.8.11.0000, RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) AGRAVO INTERNO 

– APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALIDA QUE NÃO COMPROVA A 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a 

demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos 

processuais (Súmula 481/STJ). O fato de haver a decretação da 

liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao 

reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência 

judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp n. 1.140.206/RS, 

Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018) (N.U 0041329-82.2018.8.11.0000, 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Destarte, determino 

venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a 

sua atual hipossuficiência financeira, ou, conforme for o caso, proceder 

ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007049-91.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

DANYLLO DE SOUZA MONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA OAB - MT26088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007049-91.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

DANYLLO DE SOUZA MONTES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Compulsando os autos, observo 

que a parte autora pretende a declaração de inexistência de um suposto 

débito no valor de R$ 14.682,00 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e dois 

reais), contudo, observo do documento de id. 29793877 que existem 

cerca de R$ 42.576,02 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis 

reais e dois centavos) em faturas pendentes de pagamento. Assim, 

necessário que o autor esclareça quais faturas pretende declarar 

inexigíveis ou, eventualmente, obter a sua revisão, atentando-se ao 

adequado valor da causa. Dessa sorte, determino venha o requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, suprir as irregularidades acima indicadas, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006043-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DE PAULA SODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006043-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

AUREA DE PAULA SODA ESPÓLIO: VALTER DOS SANTOS Vistos, 

Compulsando os autos, observo que a parte autora alega ter adquirido o 

imóvel por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda da parte 

requerida, o qual teria se comprometido a outorgar a escritura mediante o 

pagamento integral dos valores pela autora, contudo, verifico que esta não 

demonstrou ter adimplido com o referido ônus, assim determino, venha à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos o 

comprovante de pagamento referente ao imóvel sub judice, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, pretendendo a autora obter a propriedade dos 

lotes 104, 105 e 106 do Loteamento Chácaras Portal da Amazônia, deverá 

apresentar nos autos as matrículas dos imóveis, documento essencial 

para a propositura da demanda (art. 320, CPC), sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007497-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA OAB - 018.291.291-47 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007497-64.2020.8.11.0002. AUTOR(A): A. 

C. R. N. PROCURADOR: CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA REU: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifico 

que a parte autora descurou de colacionar a declaração de 

hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja mais 

obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do CPC. Assim, determino venha o requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004972-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY BARROS DE OLIVEIRA OAB - SC36171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA BASUS BISPO OAB - RJ113800 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004972-17.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: DANIEL ELIAS SILVEIRA EXECUTADO: IBBCA 2008 GESTAO 

EM SAUDE LTDA Vistos etc. Compulsando os autos observo que foi 

deferido em favor da executada o parcelamento do débito exequente nos 

termos do art. 916, do CPC, sendo então determinado a executada que 

realizasse o depósito do saldo remanescente devedor em 06 parcelas, 

devidamente atualizadas, até o 5º dia útil de cada mês, iniciando pelo mês 

de dezembro de 2019 (id. 26190973). No entanto, a executada não 

realizou o depósito das parcelas, razão pela qual a parte exequente 

requereu o prosseguimento do feito com a consequente penhora de 

valores existentes em conta bancária de titularidade da executada (id. 

29080138). Pois bem, considerando que executada descumpriu as 

determinações contidas na decisão de id. 26190973, pois deixou de 

realizar o pagamento das prestações, defiro o reinício dos atos 

executivos, bem como aplico multa no percentual de 10% sobre o valor 

das prestações não pagas a teor do art. 916, § 5º, incisos I e II, do CPC. 

Outrossim, antes de analisar o pedido de penhora, venha a exequente, no 

prazo legal, aportar aos autos planilha atualizada do débito Após, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001823-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES AMARO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR ANTONIO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001823-13.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

DOLORES AMARO EXECUTADO: JOSEMAR ANTONIO DO CARMO 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: 1001414-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI 

- ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001414-03.2018.8.11.0002. EXECUTADO: 

SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI 

- ME EXEQUENTE: R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES 

LTDA - ME Vistos, Com vistas a conferir celeridade à prestação 

jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a 

mesma base de dados da Receita Federal a fim de averiguar as 

declarações de imposto de renda em nome da executada, sendo que 

constatei a inexistência de declaração de imposto de renda da executada 

nos últimos anos referente à executada, extratos em anexo. Em seguida 

procedi com consulta no Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a 

existência de três veículos registrados em nome da executada, sendo que 

dois possuem restrição de alienação fiduciária, conforme se observa dos 

extratos em anexo. Dessa forma, venha a parte exequente, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003245-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE ELEN VIANA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003245-86.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: MONIQUE ELEN VIANA DE SOUZA Vistos, Antes de 

analisar o pedido de id. 20682288, venha o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, trazer aos autos cópia atualizada da MATRÍCULA do imóvel 

que pretende ter penhorado os direitos aquisitivos da parte executada. 

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009188-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDES SANTANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009188-21.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JONILDES SANTANA DE ALMEIDA EXECUTADO: CONSTRUTORA JOAO 

DE BARRO LTDA - ME, MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA Vistos, Indefiro 

o pedido de penhora do imóvel descrito na matrícula juntada no id. 

29319417, tendo em vista que o referido bem se encontra registrado em 

nome de um terceiro estranho a lide, qual seja, GFA – Engenharia e 

Consultoria Eirelli. No impulso, venha a exequente, no prazo legal, 

manifestar o que entender de direito para o deslinde do feito. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005900-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE CAMPOS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005900-02.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ROMILDO DE CAMPOS BARROS EXECUTADO: MFMT CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos. Defiro parcialmente o pedido retro, razão 

pela qual determino a intimação da parte executada para no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar a exata localização do imóvel penhorado nos autos 

no id. 26233804, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 774, inciso V, do CPC). Ressalto, também, que caso não o 

faça, será apenada com multa de dez por cento (10%) do valor atualizado 

do débito exequendo, que será revertido em favor do exequente, exigível 

na própria execução (CPC - art. 774, parágrafo único do CPC). Com a 

indicação, independente de nova determinação, expeça-se mandado de 

avaliação, devendo o digno Sr. Oficial de Justiça lavrar o respectivo AUTO 

e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001226-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE PIRES LEAO (REQUERENTE)

EDVIRGEM PIRES DE ABREU (REQUERENTE)

AZERILY PIRES LEAO (REQUERENTE)

UESLEY PIRES DE LEAO (REQUERENTE)

NEMERLY PIRES LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSOURO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001226-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

EDVIRGEM PIRES DE ABREU, PAULA CAROLINE PIRES LEAO, UESLEY 

PIRES DE LEAO, AZERILY PIRES LEAO, NEMERLY PIRES LEAO 

REQUERIDO: TRANSOURO LTDA - ME Vistos. Aportou aos autos pedido 

da parte requerente para que a citação do requerido ocorra por hora 

certa. Pois bem, indefiro a citação por hora certa, por entender que não 

foram preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a 

citação por hora certa está condicionada a suspeita de ocultação pelo 

oficial de justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de ocultação, 

realizar a citação por hora certa. Ademais, não há nos autos qualquer 

informação de que o requerido esteja se ocultado com a intenção de 

frustrar o ato citatório. Outrossim, determino que seja realizada nova 

tentativa de citação do requerido no endereço informado nos autos (id. 

28221395). Ainda, saliento ao Sr. Oficial de Justiça que havendo suspeita 

de ocultação do requerido deverá adotar as providências necessárias 

para o cumprimento do art. 252, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002671-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONEY NASCIMENTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTON BENEDITO DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002671-63.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDSON RONEY NASCIMENTO REU: OTON BENEDITO DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Aportou aos autos pedido de penhora do veículo 

registrado em nome da parte executada e a expedição de novo mandado 

visando a penhora de bens da executada. Pois bem, no que diz respeito 

aos pedidos de penhora do veículo MARCA/MODELO:GM/MONZA GL, 

ANO:1994, PLACA: JYB5095, observo que é objeto de Alienação 

Fiduciária, conforme se observa do extrato de id. 28642387. Deste modo, 

imperioso o indeferimento do pedido de penhora do aludido veículo, à vista 

de que o devedor fiduciário possui somente a posse direta do bem, sendo 

a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem alienado 

fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição financeira, 

por isso não pode ser penhorado para garantir execução promovida por 

outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 

12/03/2012) Por fim, expeça-se novo mandado visando o cumprimento da 

decisão de 19997772. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019913-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTE SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019913-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSE GOMES DE SOUZA REQUERIDO: GENTE SEGURADORA SA Vistos, 

Acolho a emenda à inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

20/05/2020, às 15h30 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 a respectiva audiência 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). 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. 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), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). 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/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000623-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000623-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIA DIAS RAMALHO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, Acolho a emenda da 

inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar as causas que ensejaram a negativação do nome da 

requerente. Deste modo, determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20/05/2020, às 15h00 a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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IGOR MATHEUS VIEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 07/04/2020, às 08h30, por ordem de 

chegada, na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT. Deverá o periciado levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que, porventura, 

possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000878-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR GIACOBBO (EXEQUENTE)

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

L. PESSI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000878-26.2017.8.11.0002 

AUTOR: DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME RÉU: L. 

PESSI - ME Vistos etc. Inicialmente, observo que a arte autora formulou 

pedido visando à realização de penhora online nas contas bancárias da 

requerida, sob a alegação de que houve descumprimento por parte desta 

do acordo homologado por sentença, bem como qual incluiu nos cálculos 

honorários referente a fase de cumprimento de sentença. (id. 9776171). 

Todavia, constato que nesta demanda não fora determinada a intimação 

da requerida para realizar o pagamento voluntário da dívida, conforme 

prevê o art. 513, § 2º, inciso II, CPC. Ainda, verifico que o autor não se 

atentou para o disposto no inciso I do art. 524 do CPC. Assim, determino 

que o autor emende a petição de cumprimento de sentença devendo nela 

constar o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observando os dispostos nos artigos 319, §§ 1º a 3º e 524, 

ambos do CPC. Ainda, ressalto que deverá o autor aportar aos autos 

cálculo atualizado da dívida, sem a incidência honorários advocatícios 

referente a fase de cumprimento de sentença, pois este apenas incidirá 

em caso de não pagamento voluntário da parte requerida (§1º, art. 523, 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias . Decorrido o prazo sem manifestação 

da parte autora arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005746-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO OAB - MT27995/O (ADVOGADO(A))

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005746-42.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIO CESAR DA CUNHA REU: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E 

SERVICOS SOCIAIS 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, 

efetuada pesquisa por meio dos Sistemas Infojud e Renajud, obtive a 

informação de que o autor aufere renda anual considerável, além de 

possuir vários veículos 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 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 à 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 venha o 

autor, 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.

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1007556-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1007556-52.2020.8.11.0002. Vistos. Zuleica 

Maria Jose da Silva propôs a presente ação declaratória de inexistência 

de debito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S/A, pretendendo, liminarmente, que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora n°. 

6/388665-2, por ocasião da fatura encaminhada em dezembro/2019 e/ou 

quaisquer outras não condizentes com o consumo possível da parte 

autora. Outrossim, requer que a requerida se abstenha de incluir o seu 

nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou 

documentos de ids. 29961809 a 29961819. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98/CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do 

Ônus da Prova Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida à autora representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. 

DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária 

fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação 

de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de 

proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo 

Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece 

ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento da fatura 

referente ao mês de dezembro/2019, no valor de R$ 834,04 (oitocentos e 

trinta e quatro reais e quatro centavos), que destoa das cobranças 

anteriores à outubro/2019, conforme se observa no histórico de faturas, 

apresentado no Id. 29961819, visto que as faturas dos meses de outubro 

e novembro de 2019 também são objeto de lide associada a presente. 

Destarte, considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que 

maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não 

proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo 

que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer 

suspensão dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato da 

autora ficar sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao 

bem estar e a própria dignidade da pessoa humana. Igualmente, entendo 

que não deve a requerida proceder com a inclusão do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir em razão da inscrição negativa em banco de dados de 

órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por 

base a declaração de inexigibilidade de fatura, mostra-se descabido exigir 

da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. De outro lado, o pedido de suspensão de quaisquer 

outras faturas não condizentes com a média de consumo da parte autora 

deve ser indeferido, uma vez que não pode esta demanda dispor sobre as 

faturas vindouras que dependem da aferição do consumo, bem como 

considerando que o pedido formulado na exordial deve ser certo e 

determinado, conforme disposição dos arts. 322 e 324 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, formulado na 

exordial, pelo que determino seja a requerida intimada para que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva 

unidade consumidora em relação à fatura ora questionada, ou que 

proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, bem 

como para que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tão somente em relação à 

dívida ora questionada, consoante requerido na inicial, sob pena de 

multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

No impulso, em que pese a manifestação expressa da parte autora quanto 

ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

20/05/2020 às 16h00 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. Intime-se a parte autora pessoalmente, 

uma vez que representada pela Defensoria Pública. No mesmo ato, cite-se 

a parte requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se por meio do 

Oficial de Justiça Plantonista, em razão da urgência da medida. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007529-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MEDEIROS DE CARVALHO (AUTOR(A))

MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA MALLS SPE 010 LTDA (REU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007529-69.2020.8.11.0002. Vistos. Magia 

do Corpo Moda Íntima Ltda., Vanessa Medeiros de Carvalho e Ana Claudia 

de Medeiros propuseram a presente ação de revisão de contrato c/c 

rescisão do contrato e restituição de valores com pedido de tutela 

antecipada em face de Várzea Grande Investimentos e Participações S/A, 

aduzindo, em síntese, que no ano de 2015 a parte requerida entrou em 

contato com a parte autora a fim de que esta abrisse uma filial no 

empreendimento “Várzea Grande Shopping”. Alegam que os prepostos da 

ré prometeram um hotel e um centro de convenções no local, além de 

inúmeras lojas âncoras, bem como a circulação de cerca de 25 (vinte e 

cinco) mil pessoas por dia, motivo pelo qual a parte autora acreditou que 

poderia alavancar as vendas nesta comarca, tendo investido todo o 

dinheiro que tinha na empresa e em seu patrimônio pessoal para 

inauguração da loja. Desde o princípio com as informações de um grande 

centro empresarial, pensaram em uma loja para atender seus clientes, já 

que se falava em público B e C destinado a esse estabelecimento. Assim, 
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aduzem que a loja é toda em porcelanato, com projeto de iluminação, 

projeto acústico, sistema de monitoramento, espaço destinado para o 

ar-condicionado, mezanino, escritório, estoque, os móveis foram feitos em 

laca, lustres, tudo pensado para atender os padrões e também visando ali 

permanecer por tempo indeterminado. Entretanto, os prejuízos começaram 

quando do atraso na inauguração do shopping requerido, o qual inaugurou 

com inúmeros problemas para locomoção dos clientes, além de falhas no 

estacionamento, e poucas lojas abertas, o que fez com que muitos 

possíveis clientes deixassem de ir ao local. Outrossim, com a inauguração 

verificou-se que o público do empreendimento não tem o potencial 

financeiro prometido, tendo a parte autora menos vendas do que o 

esperado. Ressaltam que com uma administração falha e de difícil 

negociação, falta de logística e de investimento em publicidade, veio 

ocorrendo efeito cascata e inúmeras lojas fecharam desde a inauguração, 

restando apenas lojas que não condizem com a estrutura de um shopping, 

com produtos de valores baixos, alterando os padrões iniciais. Seguem 

alegando que além de não venderem seus produtos como esperado ainda 

têm de arcar com os altos valores cobrados a título de aluguel, 

desproporcionais ao estabelecimento. Discorreram acerca das 

benfeitorias realizadas no imóvel e todos os termos aditivos firmados com 

a ré, ressaltando que em decorrência da negativação pela requerida do 

nome da empresa autora tornou-se impossível manter-se contratado. 

Assim, pleiteiam a concessão de tutela de urgência para determinar a 

suspensão das cobranças dos supostos valores em aberto, uma vez que 

entendem não possuir qualquer débito com a ré, bem como que seja 

determinado que a parte requerida retire e se abstenha de reinserir o 

nome das autoras dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, cuja 

manutenção pode levar as autoras à falência. No mérito, postulam a 

rescisão de todos os contratos por descumprimento pela parte requerida, 

bem como a devolução do imóvel à ré com a devolução de todos os 

valores investidos no local e a condenação da requerida em lucros 

cessantes por “perda de uma chance” e danos morais. Juntaram 

documentos de ids. 29950597 a 29964949. É a síntese do necessário. 

DECIDO. 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. Infere-se dos autos que as partes pactuaram “Contrato 

de Locação dos Espaços Comerciais do Várzea Grande Shopping”, tendo 

por objeto os espaços comerciais L230/L231 no Piso 2, pelo prazo de 60 

(sessenta) meses, no valor correspondente a 7% do faturamento bruto 

mensal (Id. 29952729). Ademais, firmaram termos aditivos ao contrato em 

01/12/2015 (Id. 29964306); 08/07/2016 (Id. 29964307); 19/12/2016 (Id. 

29964310) e 21/08/2018 (id. 29964312), tendo a parte autora investido 

diversos recursos no imóvel conforme documentos de ids. 299550557 a 

29955691. A seu turno, pretende a parte autora a rescisão do contrato, 

sob o argumento de que foram prejudicadas pela falta de investimento 

publicitário da requerida no empreendimento, além da não instalação do 

hotel e do centro de convenções prometidos, bem como pela ausência de 

lojas âncoras e abertura de lojas que não condizem com a estrutura de um 

shopping, o que culminou em número reduzido de passistas nos 

corredores do shopping e por consequência em prejuízos às autoras 

desde a abertura da loja. 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, mormente quando 

tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da requerida. 

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada 

mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir 

interesse da autora na manutenção do pacto na forma realizada, que 

inclusive já enviou e-mail à parte requerida em 04/02/2020, comunicando 

seu desinteresse em permanecer contratada na forma pactuada (id. 

29964321), o que se observa, inclusive, pelas fotografias apresentadas 

nos ids. 29964323 e 29964327, que demonstram a desocupação e 

fechamento do espaço pela parte autora. 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 da ré, 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). Igualmente, entendo que diante dos documentos 

apresentados nos autos, aliado ao próprio fechamento da filial da autora, 

que por si só, demonstra a inviabilidade do negócio pactuado entre as 

partes, manter o nome da parte autora inserto nos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida que se reputa inexistente, ocasionará 

inúmeros prejuízos ao exercício da atividade empresarial da parte autora, 

que possui outra loja em funcionamento nesta comarca, conforme id. 

29950605. Ademais, como já salientado, nada obsta que a parte requerida, 

obtendo decisão em seu favor, se valha de medidas legalmente previstas 

para receber seu crédito. Deste modo, considerando a demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido de 

tutela deve ser deferido. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, 

formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida intimada para 

que suspenda provisoriamente a cobrança de eventuais valores em 

aberto, a título de aluguel, condomínio, multas e juros, bem como se 

abstenham de proceder com a inscrição do nome da parte autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde da demanda, 

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. Outrossim, determino seja oficiado 

aos respectivo órgão de restrição ao crédito (SERASA/SPC) a fim de que 

procedam à exclusão dos dados pessoais da parte autora de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 43.939,87 (quarenta e três mil, 

novecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), incluso em 

27/12/2019 pela parte requerida (id. 29952730), no prazo de 48 horas, sob 

as penalidades legais. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020, às 14h00 a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, 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. No mesmo 

ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010309-50.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

FARMACIA E DROGARIA ALZIRA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO OAB - SP29443 (ADVOGADO(A))

MARCIAL BARRETO CASABONA OAB - SP26364 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1010309-50.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: FARMACIA E DROGARIA ALZIRA LTDA - EPP EXECUTADO: 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA Vistos. 

FARMÁCIA E DROGARIA ALZIRA LTDApromove o presente cumprimento 

de sentença em desfavor de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SANTA 

CRUZ LTDA., visando recebimento da quantia imposta r. sentença 

prolatados nos autos. A parte exequente requereu a intimação do 

executado para realizar o pagamento do débito (id. 27964834). 

Devidamente intimada à executada informou nos autos ter realizado o 

depósito do valor de R$ 15.083,01 no id. 29602086. Em seguida a parte 

exequente requereu a expedição de alvará em seu favor para 

levantamento do valor consignado em juízo. Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, uma vez que o valor depositado nos autos no id. 

29602086serviu para adimplir o débito sub judice Posto isso, declaro 

extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo 

extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará 

em favor da parte exequente para levantamento do valor depositado no id. 

29602086. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002381-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLENI BUENO (REU)

ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida, id:30012914

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017394-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA ANDRADE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WINNE NATHALLI FALKIEWICZ OAB - RO10393 (ADVOGADO(A))

ROSILENE ANDRADE DE CARVALHO OAB - 015.310.741-38 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017394-53.2019.8.11.0002. AUTOR(A): EULINA ANDRADE DE 

CARVALHO PROCURADOR: ROSILENE ANDRADE DE CARVALHO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, 

Em atendimento a decisão judicial (ID 226323858, em 20/11/2019), o 

Município de Pontes e Lacerda coligiu o relatório circunstanciado (ID 

27261076, em 11/12/2019), onde informa que o paciente acometida por 

E.L.A. – Esclerose Lateral Amiotrófica; na condição de deficiente física, 

com dificuldade de deglutição, com quase nenhum movimento nas pernas, 

dependente de cadeiras de rodas, pouco movimento nos braços, incapaz 

de locomoção; já apresenta úlceras de pressão que se não obtiver o 

cuidado adequado vão gerar mais dores e sofrimentos; não possui 

condições de suportar internação diante do enorme perigo de infeções 

hospitalares que podem ser de enorme gravidade, uma vez que se trata 

de paciente já com grande debilidade física e mental, fazendo jus a 

atendimento em enfermagem, fisioterapia motora e respiratória, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, visitas médicas semanais. 

Pois bem. O pleito de urgência comporta acolhimento. O direito à saúde é 

público e subjetivo, constitucionalmente garantido e incumbido ao Estado 

(Art. 196 da CRFB). A possibilidade de atendimento “home care”, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, é previsto no artigo 19-I, da Lei nº 8.080/90, 

incluído pela Lei nº 10.424/01. Vê-se, portanto, que o direito à saúde 

abrange todo o tratamento médico, atendimento de enfermagem, insumos, 

equipamentos e serviços de saúde necessários ao paciente, cabendo a 

prestação dos serviços em unidades da rede pública de saúde ou em 

domicílio. Tais são as premissas interpretativas para a adequada 

equalização dos fins sociais que tais normais impõem (art. 5º da LINDB e 

art. 8º do CPC). Destarte, entraves burocráticos não podem ser utilizados 

como obstáculos ou impeditivos ao cumprimento, em tempo razoável, da 

imposição constitucional imputada, solidariamente, aos Entes Federados 

na garantia do direito à vida e à saúde. No caso em tela, a documentação 

que acompanhou a inicial, dão conta da probabilidade do direito invocado, 

no que se refere à patologia que acomete a demandante e a necessidade 

de realização de cuidados especiais em sua residência. A idade avançada 

da parte Requerente, somada a gravidade da doença que é acometida e 

do extremo potencial lesivo e debilitante da doença, permite, em análise 

superficial, tal conclusão. Nesse passo, o atendimento domiciliar, para 

cuidados intensivos e diários da demandante por um profissional da área 

da saúde e custeado pelo SUS, em análise perfunctória, revela-se 

necessário, com objetivo minimizar, ainda que em pouca escala, o grau de 

sofrimento da parte Requerente que encontra-se, embora com quadro 

estável, requer cuidado específico para amenizar dor e sofrimento. 

Cuida-se de situação singular, tendo em vista a peculiaridade do caso 

concreto. Os instrumentos, insumos e utensílios necessários aos 

cuidados diários também deverão ser fornecidos pelo Município e Estado 

réus, juntamente com profissional devidamente habilitado e capacitado 

para tanto. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão 

pela qual: a) Determino que a parte Requerida assegure a internação 

domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa 

dias), sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o 

fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados 

diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida. 

Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, 

somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as 

providências e riscos próprios à eventual transferência para sua 

residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este 

juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a 

suspensão ou adequação da presente ordem. b) Considerando que a 

parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, 

deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária 

de Energia Elétrica e, compete à própria concessionário de energia elétrica 

a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home 

care, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o 

funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência 

e bem estar da parte Requerente; e , ainda, a parte Requerida adotem as 

providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação 

à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da 

energia elétrica que exceder aos limites da TSEE; c) Determino que, após 

70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja 

submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, 

o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da 

autora, bem como deverá atestar a (des)necessidade de continuidade do 

serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser 
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apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, 

possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de 

prorrogação dos efeitos da tutela de urgência; d) Fixo o prazo de até 30 

(trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela 

rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, 

alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para 

satisfação da ordem judicial. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, 

ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, 

sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, 

ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. À 

Secretaria para as providências necessárias. VÁRZEA GRANDE, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005435-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELBER CORREIA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005435-51.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

HELBER CORREIA DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Há ação idêntica isto 

é, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, que tramita perante esta 

mesma Vara, qual seja, processo n° 1005437-21.2020.8.11.0002. A 

demanda é, portanto, reprodução de outra anteriormente ajuizada e 

pendente de julgamento definitivo, devendo, em homenagem à segurança 

jurídica, ser extinta prematuramente. O Código de Processo Civil, em seu 

art. 337, assim define a litispendência: “(...) § 1º Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. (...) § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em 

curso.” Verifico que a causa de pedir e o pedido se coincidem. Portanto, 

resta caracterizada a litispendência e eventuais pedidos deverão ser 

deduzidos nos autos supracitados. Pelo exposto, reconheço a 

litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3º, do 

Código de Processo Civil. Sem despesas ou honorários, diante da 

gratuidade da justiça que concedo a parte Autora. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no registro da 

ação e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002876-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE CARDOZO (EXECUTADO)

PRODECAR VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO MARCELO GUIMARAES FERNANDES BORGES (EXECUTADO)

LUIS SERGIO DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002876-63.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PRODECAR VEICULOS LTDA - ME, LUIS SERGIO DOS REIS, 

JOAO MARCELO GUIMARAES FERNANDES BORGES, MARCELO 

HENRIQUE CARDOZO Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Estadual, perseguindo o recebimento do valor grafado na 

Certidão de Inscrição de Dívida Ativa nº 20155537. Citado, o executado 

apresentou exceção de pré-executividade. Em sequência, a parte 

exequente pugnou pela extinção da ação ante o cancelamento da CDA 

exequenda. É a síntese. Fundamento e Decido. Pois bem. Diante do pedido 

de extinção da parte exequente, resta prejudicada a análise da exceção 

de pré-executividade apresentada pelo executado. Por tais razões e, com 

sustentáculo nos artigos 924, inciso III, c/c 485, inciso VIII, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito. Sem ônus para as partes nos termos do artigo 

26 da Lei nº 6.830/80. “Se, antes da decisão de primeira instância, a 

inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 

fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.” Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000807-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI GRAMS ZANATO (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 DECISÃO Processo: 

1000807-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAGALI GRAMS ZANATO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

em saneador. O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, 

as partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 do 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24 de março de 

2020, às 15h30min para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem 

aos autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até três dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 18 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008233-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (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)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008233-87.2017.8.11.0002. REQUERENTE: GERALDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

GERALDO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, 

ingressou com a presente Ação de Concessão de Benefício Assistencial 

c/c Pedido de Tutela de Urgência em face do INSS - Instituto Nacional do 
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Seguro Social, sob a alegação de ser pessoa pobre e idosa e não ter 

conseguido suprir as suas necessidades mínimas, não se apresentando 

apto para qualquer atividade laborativa. Pugnou pela condenação do 

Instituto Requerido para conceder ao Autor a percepção mensal do valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo. Decisão inicial postergando a 

análise da tutela de urgência para, após, a realização do estudo 

psicossocial e citação da Autarquia/Requerida no ID 11363782. 

Contestação no ID 19688809. Impugnação no ID 21228979. Laudo 

psicossocial no ID 18984856. É o relato. Fundamento. Decido. Versam os 

presentes autos sobre pedido de Benefício Assistencial, sob a alegação 

de tratar-se de “pessoa pobre e idosa, não tendo conseguido suprir suas 

necessidades mínimas, juntamente com sua esposa, não se apresentando 

apto para qualquer atividade laborativa”. O argumento na forma como 

posto não pode ser apreciado de maneira isolada, pois, o simples fato de 

ser pobre e idoso não deve (ou ao menos não deveria) ser considerado 

como fundamento legal para consubstanciar pedido de benefício 

previdenciário. No Brasil as previsões demográficas indicam que em 

meados do século XXI não seremos mais um país de jovens e a população 

de idosos superará os 20% da população total, ultrapassando inclusive o 

número de crianças. Neste novo cenário, penso que melhor do que doar 

um pequeno valor mensal caberia ao Estado elaborar políticas públicas e 

fazer cumprir leis que integrem social, econômica e politicamente os 

idosos, de forma que esta fase da vida seja de fato encarada como ganho 

nas possibilidades de interação dos sujeitos que compõem a sociedade 

como um todo. Para o idoso, uma realidade mais favorável ajudaria numa 

melhor aceitação de si mesmo e uma reintegração ao mercado de trabalho 

ou de uma vida mais sociável. Pensar em criar diferentes formas de 

inseri-lo no mercado de trabalho e formular cursos de capacitação para o 

desempenho de novas funções é responsabilidade para o país que vive 

uma mudança significativa em sua composição etária. Converter esses 

desafios em oportunidades ou ameaças está nas mãos das sociedades e 

dos governos. Superado o comentário de cunho sócio-político, passo a 

ater especificamente ao pedido do Autor. A Constituição Federal de 1988 

ao disciplinar sobre a justiça social preconizou regras de proteção social 

aos idosos, dentre outras, o art. 203 e seus incisos que assim 

estabelecem: Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos: (...) Inciso V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Note-se que a assistência social, nos 

termos constitucionais, será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição, pois não apresenta natureza de 

seguro social, e sim promoção da dignidade da pessoa humana, 

fundamento básico da República (art. 1º, III/CF). De modo a regulamentar a 

norma constitucional de eficácia limitada, a legislação infraconstitucional 

disciplinou a matéria na Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência 

Social, conhecida por LOAS, que prevê o amparo assistencial para idosos 

e deficientes que não tenham nenhuma condição de prover seu sustento 

com seu trabalho ou com a renda de seus familiares. Referida Lei 

estabelece ainda que para obter o benefício assistencial, o Requerente 

deverá ser avaliado por um assistente social, de modo a comprovar a 

situação de pobreza, ausência de renda ou a renda per capta, ou ainda, o 

total da renda familiar dividida pelo número de membros for inferior a ¼ do 

salário mínimo nacional: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida 

por sua família. § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 

capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. Ressalte-se, por 

imperioso, segundo o art. 20, caput, da Lei n° 8.742/93 (LOAS), 

considera-se idoso para os fins do benefício àquele que possuir idade 

igual ou superior a 70 setenta anos. Essa idade, todavia, foi reduzida para 

67 anos, a partir de 01 de janeiro de 1998, ex vi do que prescreve o art. 

38 da LOAS (com a redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998). 

Hodiernamente, com o advento do Estatuto do Idoso, instituto pela Lei n° 

10.741, de 1° de outubro de 2003, a idade foi reduzida para 65 anos (art. 

34, caput). No caso em tela, o Requerente está prestes a completar 74 

anos de idade, eis que nascido em 19/12/1946, enquanto o estudo 

psicossocial realizado, subscrito por Assistente Social do Departamento 

Técnico do Poder Judiciário - Comarca de Várzea Grande (ID 18984856) é 

explícito ao afirmar as precárias condições em que vive o Autor da 

presente ação, senão vejamos: “(...) que o requerente passa por 

dificuldades socioeconômicas sem condições financeiras para arcar com 

as despesas de saúde e alimentação; Necessitando de ajuda dos filhos 

que ajudam esporadicamente, pois possuem família ... O casal de idosos 

tem problemas de saúde e fazem uso de medicamentos (...)”. Percebe-se 

de plano, sem esforço de interpretação, que o estudo psicossocial 

constatou as precárias condições de sobrevivência suportadas pelo 

Requerente, numa demonstração inequívoca de enquadrar-se perfeita e 

até lamentavelmente, nas situações previstas pela legislação para obter o 

amparo social. Registre-se, por imperioso, o estudo psicossocial realizado 

junto ao Requerente não recebeu qualquer oposição do Instituto 

Requerido, que, apesar de regularmente intimado quedou-se silente, numa 

implícita demonstração de aquiescência com o laudo elaborado. Inerente à 

matéria em tela, oportuno trazer à colação entendimento do e. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região: “CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AMPARO 

ASSISTENCIAL AO IDOSO. LEI 8.742/93 (LOAS). ART. 34, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RENDA PER CAPITA 

FAMILIAR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CITAÇÃO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE 

EM CADA COMPETÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O 

benefício de prestação continuada ao idoso, consoante disciplina o art. 20 

da Lei 8.742/93, condiciona-se à demonstração da idade mínima de 65 

anos e do requisito econômico. 2. Considerando-se que o amparo social 

ao idoso e a aposentadoria recebida pelo cônjuge da parte autora 

possuem o mesmo valor (um salário mínimo), impõe-se a extensão da 

norma prevista no parágrafo único do art.34 da Lei 10.741/03 (Estatuto do 

Idoso) em favor da assistida, sob pena de configurar-se injusta 

discriminação entre pessoas em situações idênticas. 3. Comprovados os 

requisitos - idade mínima e requisito econômico - tem direito a autora à 

concessão do benefício desde a data da citação, tendo em vista a 

ausência de requerimento administrativo”. Diante do contexto 

materializado, a procedência do pedido é, pois, inevitável conseqüência da 

prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a condenação do 

requerido é apenas o resultado de causa e efeito, em especial frente à 

realidade dos autos. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente 

ação, e por conseqüência lógica de causa e efeito, determino ao 

Requerido INSS - Instituto Nacional do Seguro Social que proceda a 

implantação do benefício previdenciário de prestação continuada para 

GERALDO FERREIRA DA SILVA, portador da cédula de identidade RG nº 

15667944 SSP/MT e CPF 429.937.761-34, nascido em 19/12/1942 na 

cidade de Bom Jesus do Galho/MG, filho de Laudelina Maria de Jesus, 

residente e domiciliado na Rua Iara, Quadra 02, Lote 195, Bairro Jardim 

Glória II, Várzea Grande-MT, correspondente a 01 (um) salário mínimo 

mensal nos termos e para os fins colimados no artigo 20 da Lei nº 

8.742/93 (LOAS), bem como o abono anual previsto no artigo 40 da 

mesma lei. Concedo a antecipação da tutela de urgência, nos termos do 

art. 300 do NCPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o 

seu cumprimento incontinenti, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

1000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de condenar a Autarquia 

Requerida nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos 

do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 3º do Novel Código de Processo Civil. Decisão não 

sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º 

do NCPC. Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ/MT que disciplina a 

inserção de tópico síntese nas sentenças que versem sobre benefício 

previdenciário, faço constar: 1. Nome do Beneficiário: Geraldo Ferreira da 

Silva; 2. Benefício concedido: Amparo Social/LOAS; 3. Data inicial do 

benefício: data em que foi negado o Requerimento pela 

Autarquia/Requerida (09/11/2016); 4. Renda mensal inicial: 1 salário 

mínimo; 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: fixo o prazo em até 

30 (trinta) dias. Como se isso não constasse da decisão. É a forma em 

desprestigio ao conteúdo. Certificado o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007099-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ PEDRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007099-25.2017.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ PEDRO LOPES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber benefício assistencial. Pois bem, a tutela será de urgência 

quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama 

a observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Isso posto, indefiro, por ora, a tutela antecipada requerida, ressalvada 

nova apreciação caso alterado tal panorama probatório. A formação do 

convencimento do juízo depende da produção de prova técnica, motivo 

pelo qual determino, desde já, desde já, a INTIMAÇÃO DA ASSISTENTE 

SOCIAL para marcar data para a realização do estudo sócio-econômico, 

num prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Após a resposta da Assistente 

Social, intimem-se, imediatamente, as partes para indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos (inerente ao estudo-sócio econômico) no 

prazo legal (art. 465, § 1º, II e III do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

indicação de assistente técnico, certifique-se e intimem-se a Assistente 

Social para apresentar o laudo em cartório, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data agendada para a elaboração do estudo 

psicossocial, respondendo aos quesitos formulados pelas partes. COM A 

APRESENTAÇÃO DO LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

CPC), devendo na oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se 

for o caso. Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, 

manifeste-se a parte Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu 

teor. Aceito o acordo, venham conclusos para sentença homologatória. Na 

ausência de proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e 

manifestação quanto ao laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for 

para os atos da vida civil, dê-se vista ao Ministério Público. Tudo cumprido 

e não havendo possibilidade de acordo, venham-me conclusos para 

sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003507-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DONIZETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/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: 

1003507-70.2017.8.11.0002. REQUERENTE: LAZARO DONIZETE DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Aguarde-se 

a decisão do Agravo de Instrumento interposto. Às providências. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006657-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (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: 

1006657-59.2017.8.11.0002. REQUERENTE: V. G. M. D. O. REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte 

autora, para, juntar aos autos, em 30 (trinta) dias, o Requerimento 

Administrativo ao INSS, tendo em vista que a Segunda Turma desta Corte 

mudou o entendimento acerca do tema, passando a defender a exigência 

de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação 

previdenciária, conforme Resp. Nº 1.310.042 - PR(2012/0035619-4). 
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Defende que, ao dispensar o prévio requerimento administrativo para 

ajuizamento de ação previdenciária, a decisão violou o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal de 1988. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008356-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008356-85.2017.8.11.0002. AUTOR(A): DAIR FERMINO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DAIR FERMINO, qualificado nos autos em 

epígrafe, ingressou com a presente Ação de Concessão de Benefício 

Assistencial c/c Pedido de Tutela de Urgência em face do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, sob a alegação de ser pessoa idosa com mais 

de 65 anos e não ter conseguido suprir as suas necessidades mínimas, 

morando com sua esposa em casa simples e pequena. Aduz que tem 

despesa considerável com remédios, alimentação, água, luz. Decisão 

inicial postergando a análise da tutela de urgência para, após, a realização 

do estudo psicossocial e citação da Autarquia/Requerida no ID 11363976. 

Contestação no ID 19684254. Impugnação no ID 21234491. Laudo 

psicossocial no ID 17786500. É o relato. Fundamento. Decido. Versam os 

presentes autos sobre pedido de Benefício Assistencial, sob a alegação 

de tratar-se de “pessoa pobre e idosa, não tendo conseguido suprir suas 

necessidades mínimas, juntamente com sua esposa, não se apresentando 

apto para qualquer atividade laborativa”. A Constituição Federal de 1988 

ao disciplinar sobre a justiça social preconizou regras de proteção social 

aos idosos, dentre outras, o art. 203 e seus incisos que assim 

estabelecem: Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos: (...) Inciso V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Note-se que a assistência social, nos 

termos constitucionais, será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição, pois não apresenta natureza de 

seguro social, e sim promoção da dignidade da pessoa humana, 

fundamento básico da República (art. 1º, III/CF). De modo a regulamentar a 

norma constitucional de eficácia limitada, a legislação infraconstitucional 

disciplinou a matéria na Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência 

Social, conhecida por LOAS, que prevê o amparo assistencial para idosos 

e deficientes que não tenham nenhuma condição de prover seu sustento 

com seu trabalho ou com a renda de seus familiares. Referida Lei 

estabelece ainda que para obter o benefício assistencial, o Requerente 

deverá ser avaliado por um assistente social, de modo a comprovar a 

situação de pobreza, ausência de renda ou a renda per capta, ou ainda, o 

total da renda familiar dividida pelo número de membros for inferior a ¼ do 

salário mínimo nacional: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida 

por sua família. § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 

capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. Ressalte-se, por 

imperioso, segundo o art. 20, caput, da Lei n° 8.742/93 (LOAS), 

considera-se idoso para os fins do benefício àquele que possuir idade 

igual ou superior a 70 setenta anos. Essa idade, todavia, foi reduzida para 

67 anos, a partir de 01 de janeiro de 1998, ex vi do que prescreve o art. 

38 da LOAS (com a redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998). 

Hodiernamente, com o advento do Estatuto do Idoso, instituto pela Lei n° 

10.741, de 1° de outubro de 2003, a idade foi reduzida para 65 anos (art. 

34, caput). Pois bem. O relato do estudo psicossocial diz: “(...) relata que 

há um ano passou a receber Aposentadoria Rural, por tempo em que foi 

agricultor ... . Hoje complementa a renda com a venda de pipoca. (...) 

sobrevivem com dois salários mínimos. No caso em tela, percebe-se de 

plano, sem esforço de interpretação, que o estudo psicossocial constatou 

que não há que se falar em benefício de amparo social, visto que já possui 

a aposentadoria rural, não se enquadrando nos requisitos exigidos em lei. 

Vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, verbis: APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. BÓIA-FRIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E AMPARO SOCIAL 

AO IDOSO. OPÇÃO PELO MAIS VANTAJOSO. Não é permitido o 

recebimento conjunto de aposentadoria rural por idade e amparo social ao 

idoso, sendo ambos de valor mínimo, a aposentadoria é mais vantajosa, 

pois assegura a percepção do abono anual. Procede o pedido de 

aposentadoria rural por idade quando atendidos os requisitos previstos 

nos artigos 11, VII, 48, § 1º e 142, da Lei nº 8.213/91. Comprovado o 

implemento da idade mínima (sessenta anos para o homem e de cinquenta 

e cinco anos para a mulher), e o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, por tempo igual ao número de meses correspondentes 

à carência, é devido o benefício de aposentadoria rural por idade à parte 

autora (...). (TRF-4 – APELAÇÃO CÍVEL AC 2715 PR 2008.70.99.002715-7, 

Publicação: 15/10/2008, Relator: Sebastião Ogê Muniz, Julgamento: 

1/10/2008). AMPARO SOCIAL AO IDOSO E APOSENTADORIA RURAL. 

CUMULAÇÃO VEDADA PELO ART. 20, § 4º, da Lei 8.742/93. 

NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. 1. É cabível e necessária, quando da 

execução, a compensação paga a título de amparo social ao idoso, com 

as parcelas relativas à concessão de benefício de aposentadoria, já que o 

art. 20, § 4º, da 8.742/93, veda expressamente a aludida acumulação. 2. 

A p e l a ç ã o  D e s p r o v i d a .  ( T R F - 1 ,  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0027087-96.2009.4.01.9199, Segunda Turma, Publicação: 09/10/2015, 

Julgamento: 15/07/2015, Relator: Des. Fed. Francisco de Assis Betti). 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação, pelos motivos 

esposados e fundamentados. Deixo de condenar a Autarquia Requerida 

nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do artigo 

3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Deixo de condenar o autor aos 

honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita. Decisão não sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC. 

Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008393-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINA ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008393-15.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ALDINA ALVES SANTOS REU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. ALDINE ALVES SANTOS, 

qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com a presente Ação de 

Concessão de Benefício Assistencial c/c Pedido de Tutela de Urgência em 

face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, sob a alegação de ser 

pessoa pobre e idosa e não ter conseguido suprir as suas necessidades 

mínimas, não se apresentando apto para qualquer atividade laborativa. 

Pugnou pela condenação do Instituto Requerido para conceder ao Autor a 

percepção mensal do valor correspondente a 01 (um) salário mínimo. 

Decisão inicial postergando a análise da tutela de urgência para, após, a 

realização do estudo psicossocial e citação da Autarquia/Requerida no ID 

11364069. Relatório psicossocial no ID 17335644. Manifestação da 

Requerente acerca do relatório psicossocial no ID 19277531. Contestação 

no ID 19685423. Impugnação no ID 21229565. É o relato. Fundamento. 

Decido. Versam os presentes autos sobre pedido de Benefício 

Assistencial, sob a alegação de tratar-se de “pessoa pobre e idosa, não 

tendo conseguido suprir suas necessidades mínimas, juntamente com seu 

esposo, não se apresentando apta para qualquer atividade laborativa”. O 

argumento na forma como posto não pode ser apreciado de maneira 

isolada, pois, o simples fato de ser pobre e idoso não deve (ou ao menos 

não deveria) ser considerado como fundamento legal para consubstanciar 

pedido de benefício previdenciário. No Brasil as previsões demográficas 

indicam que em meados do século XXI não seremos mais um país de 

jovens e a população de idosos superará os 20% da população total, 

ultrapassando inclusive o número de crianças. Neste novo cenário, penso 

que melhor do que doar um pequeno valor mensal caberia ao Estado 

elaborar políticas públicas e fazer cumprir leis que integrem social, 

econômica e politicamente os idosos, de forma que esta fase da vida seja 

de fato encarada como ganho nas possibilidades de interação dos sujeitos 

que compõem a sociedade como um todo. Para o idoso, uma realidade 

mais favorável ajudaria numa melhor aceitação de si mesmo e uma 

reintegração ao mercado de trabalho ou de uma vida mais sociável. 

Pensar em criar diferentes formas de inseri-lo no mercado de trabalho e 

formular cursos de capacitação para o desempenho de novas funções é 

responsabilidade para o país que vive uma mudança significativa em sua 

composição etária. Converter esses desafios em oportunidades ou 

ameaças está nas mãos das sociedades e dos governos. Superado o 

comentário de cunho sócio-político, passo a ater especificamente ao 

pedido do Autor. A Constituição Federal de 1988 ao disciplinar sobre a 

justiça social preconizou regras de proteção social aos idosos, dentre 

outras, o art. 203 e seus incisos que assim estabelecem: Art. 203 - A 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (...) Inciso V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Note-se que a assistência social, nos 

termos constitucionais, será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição, pois não apresenta natureza de 

seguro social, e sim promoção da dignidade da pessoa humana, 

fundamento básico da República (art. 1º, III/CF). De modo a regulamentar a 

norma constitucional de eficácia limitada, a legislação infraconstitucional 

disciplinou a matéria na Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência 

Social, conhecida por LOAS, que prevê o amparo assistencial para idosos 

e deficientes que não tenham nenhuma condição de prover seu sustento 

com seu trabalho ou com a renda de seus familiares. Referida Lei 

estabelece ainda que para obter o benefício assistencial, o Requerente 

deverá ser avaliado por um assistente social, de modo a comprovar a 

situação de pobreza, ausência de renda ou a renda per capta, ou ainda, o 

total da renda familiar dividida pelo número de membros for inferior a ¼ do 

salário mínimo nacional: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida 

por sua família. § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 

capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. Ressalte-se, por 

imperioso, segundo o art. 20, caput, da Lei n° 8.742/93 (LOAS), 

considera-se idoso para os fins do benefício àquele que possuir idade 

igual ou superior a 70 setenta anos. Essa idade, todavia, foi reduzida para 

67 anos, a partir de 01 de janeiro de 1998, ex vi do que prescreve o art. 

38 da LOAS (com a redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998). 

Hodiernamente, com o advento do Estatuto do Idoso, instituto pela Lei n° 

10.741, de 1° de outubro de 2003, a idade foi reduzida para 65 anos (art. 

34, caput). No caso em tela, a Requerente está prestes a completar 70 

anos de idade, eis que nascida em 14/07/1950, enquanto o estudo 

psicossocial realizado, subscrito por Assistente Social do Departamento 

Técnico do Poder Judiciário - Comarca de Várzea Grande (ID 17335644) é 

explícito ao afirmar as precárias condições em que vive a Autora da 

presente ação, senão vejamos: “(...) Diante do exposto, sob o ponto de 

vista social, a requerente encontra-se entre a população pobre, carente e 

de baixa renda familiar, necessitando do Benefício de Prestação 

Continuada pleiteado para ajudá-la a ter o mínimo de qualidade de vida, 

necessário à dignidade da pessoa humana”. Percebe-se de plano, sem 

esforço de interpretação, que o estudo psicossocial constatou as 

precárias condições de sobrevivência suportadas pela Requerente, numa 

demonstração inequívoca de enquadrar-se perfeita e até lamentavelmente, 

nas situações previstas pela legislação para obter o amparo social. 

Registre-se, por imperioso, o estudo psicossocial realizado junto à 

Requerente não recebeu qualquer oposição do Instituto Requerido, que, 

apesar de regularmente intimado quedou-se silente, numa implícita 

demonstração de aquiescência com o laudo elaborado. Inerente à matéria 

em tela, oportuno trazer à colação entendimento do e. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região: “CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AMPARO 

ASSISTENCIAL AO IDOSO. LEI 8.742/93 (LOAS). ART. 34, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RENDA PER CAPITA 

FAMILIAR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CITAÇÃO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE 

EM CADA COMPETÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O 

benefício de prestação continuada ao idoso, consoante disciplina o art. 20 

da Lei 8.742/93, condiciona-se à demonstração da idade mínima de 65 

anos e do requisito econômico. 2. Considerando-se que o amparo social 

ao idoso e a aposentadoria recebida pelo cônjuge da parte autora 

possuem o mesmo valor (um salário mínimo), impõe-se a extensão da 

norma prevista no parágrafo único do art.34 da Lei 10.741/03 (Estatuto do 

Idoso) em favor da assistida, sob pena de configurar-se injusta 

discriminação entre pessoas em situações idênticas. 3. Comprovados os 

requisitos - idade mínima e requisito econômico - tem direito a autora à 

concessão do benefício desde a data da citação, tendo em vista a 

ausência de requerimento administrativo”. Diante do contexto 

materializado, a procedência do pedido é, pois, inevitável conseqüência da 

prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a condenação do 

requerido é apenas o resultado de causa e efeito, em especial frente à 

realidade dos autos. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente 

ação, e por conseqüência lógica de causa e efeito, determino ao 

Requerido INSS - Instituto Nacional do Seguro Social que proceda a 

implantação do benefício previdenciário de prestação continuada para 

ALDINA ALVES SANTOS, portadora da cédula de identidade RG nº 

0243809-7 SSP/MT e CPF 241.888.241-15, nascida em 14/07/1950 na 

cidade de Tupaciguara/MG, filha de Maria Francisca de Souza, residente e 

domiciliada na Rua 14, Quadra 29, Lote 10, Bairro Jardim Marajoara, 

Várzea Grande-MT, correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal nos 

termos e para os fins colimados no artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), 

bem como o abono anual previsto no artigo 40 da mesma lei. Concedo a 

antecipação da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, e 

ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento 

incontinenti, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1000,00 (mil 

reais), sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial. Deixo de condenar a Autarquia Requerida 

nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do artigo 

3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 3º do Novel Código de Processo Civil. Decisão não sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC. 
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Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ/MT que disciplina a inserção de 

tópico síntese nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, 

faço constar: 1. Nome do Beneficiário: Geraldo Ferreira da Silva; 2. 

Benefício concedido: Amparo Social/LOAS; 3. Data inicial do benefício: 

data em que foi negado o Requerimento pela Autarquia/Requerida 

(09/11/2016); 4. Renda mensal inicial: 1 salário mínimo; 5. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: fixo o prazo em até 30 (trinta) dias. Como se 

isso não constasse da decisão. É a forma em desprestigio ao conteúdo. 

Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003917-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULINA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003917-94.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JULINA SOARES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. JULINA 

SOARES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com 

a presente Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c Pedido de 

Tutela de Urgência em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

sob a alegação de ser pessoa pobre e idosa e não ter conseguido suprir 

as suas necessidades mínimas, não se apresentando apta para qualquer 

atividade laborativa. Pugnou pela condenação do Instituto Requerido para 

conceder ao Autor a percepção mensal do valor correspondente a 01 

(um) salário mínimo. Indeferimento da tutela de urgência e a determinação 

da realização do estudo psicossocial e citação da Autarquia/Requerida no 

ID 13285182. Contestação no ID 13508693. Impugnação no ID 14630538. 

Relatório psicossocial no ID 19576185. Manifestação da Requerente 

acerca do relatório psicossocial no ID 20370021. É o relato. Fundamento. 

Decido. Versam os presentes autos sobre pedido de Benefício 

Assistencial, sob a alegação de tratar-se de “pessoa pobre e idosa, não 

tendo conseguido suprir suas necessidades mínimas, juntamente com seu 

esposo, não se apresentando apta para qualquer atividade laborativa”. O 

argumento na forma como posto não pode ser apreciado de maneira 

isolada, pois, o simples fato de ser pobre e idoso não deve (ou ao menos 

não deveria) ser considerado como fundamento legal para consubstanciar 

pedido de benefício previdenciário. No Brasil as previsões demográficas 

indicam que em meados do século XXI não seremos mais um país de 

jovens e a população de idosos superará os 20% da população total, 

ultrapassando inclusive o número de crianças. Neste novo cenário, penso 

que melhor do que doar um pequeno valor mensal caberia ao Estado 

elaborar políticas públicas e fazer cumprir leis que integrem social, 

econômica e politicamente os idosos, de forma que esta fase da vida seja 

de fato encarada como ganho nas possibilidades de interação dos sujeitos 

que compõem a sociedade como um todo. Para o idoso, uma realidade 

mais favorável ajudaria numa melhor aceitação de si mesmo e uma 

reintegração ao mercado de trabalho ou de uma vida mais sociável. 

Pensar em criar diferentes formas de inseri-lo no mercado de trabalho e 

formular cursos de capacitação para o desempenho de novas funções é 

responsabilidade para o país que vive uma mudança significativa em sua 

composição etária. Converter esses desafios em oportunidades ou 

ameaças está nas mãos das sociedades e dos governos. Superado o 

comentário de cunho sócio-político, passo a ater especificamente ao 

pedido do Autor. A Constituição Federal de 1988 ao disciplinar sobre a 

justiça social preconizou regras de proteção social aos idosos, dentre 

outras, o art. 203 e seus incisos que assim estabelecem: Art. 203 - A 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (...) Inciso V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Note-se que a assistência social, nos 

termos constitucionais, será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição, pois não apresenta natureza de 

seguro social, e sim promoção da dignidade da pessoa humana, 

fundamento básico da República (art. 1º, III/CF). De modo a regulamentar a 

norma constitucional de eficácia limitada, a legislação infraconstitucional 

disciplinou a matéria na Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência 

Social, conhecida por LOAS, que prevê o amparo assistencial para idosos 

e deficientes que não tenham nenhuma condição de prover seu sustento 

com seu trabalho ou com a renda de seus familiares. Referida Lei 

estabelece ainda que para obter o benefício assistencial, o Requerente 

deverá ser avaliado por um assistente social, de modo a comprovar a 

situação de pobreza, ausência de renda ou a renda per capta, ou ainda, o 

total da renda familiar dividida pelo número de membros for inferior a ¼ do 

salário mínimo nacional: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida 

por sua família. § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 

capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. Ressalte-se, por 

imperioso, segundo o art. 20, caput, da Lei n° 8.742/93 (LOAS), 

considera-se idoso para os fins do benefício àquele que possuir idade 

igual ou superior a 70 setenta anos. Essa idade, todavia, foi reduzida para 

67 anos, a partir de 01 de janeiro de 1998, ex vi do que prescreve o art. 

38 da LOAS (com a redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998). 

Hodiernamente, com o advento do Estatuto do Idoso, instituto pela Lei n° 

10.741, de 1° de outubro de 2003, a idade foi reduzida para 65 anos (art. 

34, caput). No caso em tela, a Requerente está prestes a completar 70 

anos de idade, eis que nascida em 17/10/1950, enquanto o estudo 

psicossocial realizado, subscrito por Assistente Social do Departamento 

Técnico do Poder Judiciário - Comarca de Várzea Grande é explícito ao 

afirmar as precárias condições em que vive a Autora da presente ação, 

senão vejamos: “(...) tem pressão alta e controla com medicação contínua, 

Há uma ano não realiza atividade laborativa, após ter sofrido acidente no 

pé ao atravessar uma avenida movimentada. (...) o casal sobrevive da 

aposentadoria do Sr. Camilo. (...) renda abaixo do previsto ”. Percebe-se 

de plano, sem esforço de interpretação, que o estudo psicossocial 

constatou as precárias condições de sobrevivência suportadas pela 

Requerente, numa demonstração inequívoca de enquadrar-se perfeita e 

até lamentavelmente, nas situações previstas pela legislação para obter o 

amparo social. Registre-se, por imperioso, o estudo psicossocial realizado 

junto à Requerente não recebeu qualquer oposição do Instituto Requerido, 

que, apesar de regularmente intimado quedou-se silente, numa implícita 

demonstração de aquiescência com o laudo elaborado. Assim, a parte 

Autora faz jus ao benefício ora pleiteado, conforme unânime entendimento 

jurisprudencial, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS 

LEGAIS. PESSOA IDOSA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVER A SUA PRÓPRIA MANUTENÇÃO OU TÊ-LA PROVIDA POR SUA 

FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. LEIS. 

TERMO INICIAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL 

PROCEDENTE. 1. A Renda Mensal Vitalícia será devida ao idoso, maior de 

65 (sessenta e cinco) anos de idade ou ao inválido que não exercer 

atividade remunerada, não for mantido por pessoa de quem dependa 

obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, na 

forma do art. 20 da Lei 8.742/93. 2. O requisito etário sequer merece 

discussão, eis que a autora nasceu em 16.02.1935, tendo completado 65 

(sessenta e cinco) anos de idade em 2000 (fl. 05). 3. Quando da 

elaboração do laudo do estudo sócio-econômico (fls. 35/36), verificou-se 

que a autora reside com seu marido, uma filha e uma neta, sendo que a 

renda familiar é de dois salários-mínimos. 4. As Leis n° 9.533/97e nº 

10.689/2003, cujos beneficiários devem possuir renda mensal familiar 

inferior a ½ salário mínimo, estabeleceram critério mais vantajoso para 

análise objetiva da miserabilidade. 5. Deve ser estabelecido igual 

tratamento jurídico no que concerne à verificação da miserabilidade, a fim 

de se evitar distorções que conduzam a situações desprovidas de 

razoabilidade. Assim, deve ser considerada incapaz de prover a 

manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a ½ salário mínimo. 6. O fato da 

renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo 

não impede que outros fatores sejam considerados para a avaliação das 

condições de sobrevivência da parte autora e de sua família, fazendo com 
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que a prova da miserabilidade necessária à concessão do benefício 

assistencial seja mais elástica. 7. "Considerando-se que o amparo social 

ao idoso e a aposentadoria recebida pelo cônjuge da parte autora 

possuem o mesmo valor (um salário mínimo), impõe-se a extensão da 

norma prevista no parágrafo único do art.34 da Lei 10.741/03 (Estatuto do 

Idoso) em favor da assistida, sob pena de configurar-se injusta 

discriminação entre pessoas em situações idênticas". Neste sentido: AC 

2004.38.03.007556-7/MG; Juiz Federal Convocado Pompeu de Sousa 

Brasil, DJ 08.10.2008; AC 2009.01.99.077180-7/MG, Rel. Juiz Federal 

Charles Renaud Frazão de Moraes (conv.), e-DJF1 p.380 de 10/05/2011. 

8. O benefício será devido a partir da data do requerimento administrativo. 

Na ausência, como no caso, será devido a partir do ajuizamento da ação. 

9. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 10. Cedendo à 

orientação desta c. Turma, os juros moratórios são devidos no percentual 

de 1% a.m. até a edição da Lei nº. 11.960/2009, quando então serão 

devidos no percentual de 0,5% a.m. conforme são aplicados nas 

cadernetas de poupança. Contamse da citação, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores. 11. Esta Corte estabilizou o entendimento 

de que são devidos honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o 

momento da prolação do acórdão, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC. 12. O INSS goza de 

isenção de custas nas causas ajuizadas na Justiça Estadual de Minas 

Gerais, por força do disposto no art. 10, I, da Lei Estadual 14.939/2003 e 

artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993. 13. Apelação 

provida, para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, 

concedendo à parte autora amparo social, nos termos dos itens 8 a 12. 

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

REQUISITOS COMPROVADOS. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

ESTATUTO DO IDOSO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. - O Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social está lastreado no artigo 203, inciso V, da Constituição 

Federal, cuja regulamentação se deu pela Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS nº 8.742/1993, nos artigos 20 a 21-A e consiste na garantia 

de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

anos ou mais que estejam em condição de miserabilidade. - Preceitua o 

artigo 34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) ser assegurado 

ao idoso a partir de 65 anos completos, o benefício mensal de um 

salário-mínimo vigente, nos termos da LOAS. - Afigura-se deficiente, para 

efeitos de concessão deste benefício, a pessoa considerada incapaz 

para a vida independente ou para o trabalho. Conforme previsão expressa 

do parágrafo 6º do artigo 20 da Lei Orgânica, a constatação da deficiência 

dependerá de uma avaliação médica realizada por médicos peritos do 

INSS, a qual será consubstanciada no competente Laudo Pericial. - Para 

fazer jus ao benefício, a lei impõe ao requerente a comprovação de 

possuir renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo (artigo 20, parágrafo 3º, da LOAS). É certo que, na ADIN nº 

1.232-1, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem reconhecer a 

constitucionalidade do referido regramento. Não obstante, a aferição da 

miserabilidade para os fins de concessão do benefício assistencial pode 

ser feita de outras formas igualmente aptas e idôneas. - No caso dos 

autos, a parte autora, que contava com 72 anos de idade na data do 

ajuizamento da ação (fls. 15), requereu benefício assistencial por ser 

idoso. O estudo social de fls. 105 dá a conhecer que a parte autora não 

tem meios de prover a própria subsistência e nem tê-la provida por sua 

família, dependendo do benefício assistencial para as necessidades 

básicas, consoante, inclusive, asseverou a r. sentença. - Conforme se 

extrai do Laudo Social a requerente reside com seu esposo, idoso com 

mais de 65 anos, o qual recebe um salário mínimo a título de aposentadoria 

por idade. - Como é cediço, não cabe interpretação restritiva ao art. 34, 

parágrafo único, do Estatuto do Idoso, vale dizer, qualquer benefício de 

valor mínimo recebido por pessoa maior de 65 anos integrante do grupo 

familiar deve ser excluído do cálculo da renda familiar per capita para fins 

de concessão de benefício assistencial. - Nesse sentido, os proventos de 

aposentadoria auferidos pelo esposo da autora não devem integrar o 

cômputo da renda mensal per capita na verificação do requisito da 

hipossuficiência econômica, consoante adrede ressaltado. Não há falar, 

assim, em afronto aos princípios aventados pela autarquia previdenciária. 

Ao contrário disso, ao fazer incidir a norma estatuída no art. 34 do 

estatuto do idoso, robustece-se o princípio da isonomia. (Agravo Legal 

improvido. Processo: AC 43771 SP 0043771- 38.2007.4.03.9999. 

Relator(a) Juíza Convocada CARLA RISTER Julgamento: 03/12/2012. 

Órgão Julgador: Sétima Turma) Diante do contexto materializado, a 

procedência do pedido é, pois, inevitável conseqüência da prova existente 

no bojo do processo, e nesse diapasão a condenação do requerido é 

apenas o resultado de causa e efeito, em especial frente à realidade dos 

autos. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, e por 

conseqüência lógica de causa e efeito, determino ao Requerido INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social que proceda a implantação do benefício 

previdenciário de prestação continuada para JULINA SOARES DE 

OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade RG nº 086422 SSP/MT e CPF 

796.824.721-72, nascida em 17/10/1950 na cidade de Várzea Grande/MT, 

filha de Josefa S. Plácido, residente e domiciliada na Rua Napoleão José 

da Costa, nº 33, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande-MT, correspondente a 

01 (um) salário mínimo mensal nos termos e para os fins colimados no 

artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), bem como o abono anual previsto no 

artigo 40 da mesma lei. Concedo a antecipação da tutela de urgência, nos 

termos do art. 300 do NCPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento incontinenti, sob pena de imposição de 

multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de condenar 

a Autarquia Requerida nas custas e despesas processuais por ser isenta, 

nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e 

condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 3º do Novel Código de Processo 

Civil. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no 

artigo 496, § 3º do NCPC. Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ/MT 

que disciplina a inserção de tópico síntese nas sentenças que versem 

sobre benefício previdenciário, faço constar: 1. Nome do Beneficiário: 

Julina Soares de Oliveira; 2. Benefício concedido: Amparo Social/LOAS; 3. 

Data inicial do benefício: data em que foi negado o Requerimento pela 

Autarquia/Requerida; 4. Renda mensal inicial: 1 salário mínimo; 5. Prazo 

para a autarquia cumprir a sentença: fixo o prazo em até 30 (trinta) dias. 

Como se isso não constasse da decisão. É a forma em desprestigio ao 

conteúdo. Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004076-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004076-71.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ESMAEL ANGELO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV 

MUNIC V GRANDE Vistos. ESMAEL ÂNGELO DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos em epígrafe, ajuizou a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em 

face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG, sob a alegação 

de que se aposentou no ano de 2016, no cargo de Procurador Municipal e 

que o ente requerido vem descumprindo com o que dispõe a legislação, 

vez que paga os proventos de aposentadoria em valor inferior ao que tem 

direito, conforme disposto na Lei Complementar nº 3.753/2012. Sustenta 

que o requerido o enquadrou na Classe A, Nível 01 – 40 horas, da carreira 

de Procurador Municipal, fazendo jus ao enquadramento na Classe C, 

Nível VI. Requer o enquadramento com base na jornada de trabalho de 10 

horas semanais, na Classe C, Nível VI ou outra classe e nível mais 

benéfica, com efeito retroativo desde enquadramento ao ano de 2012, da 

que passou a vigorar o Plano de Carreira da Procuradoria. Despacho 

inicial no ID 8276755. O Ente/Requerido apresentou contestação no ID 

9738927, pugnando pela revogação da justiça gratuita e pela 

improcedência da ação. O Requerente impugnou no ID 10496320. O 

Requerente manifestou que todas as provas que pretende produzir já 
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estão colacionadas à inicial e o Requerido manifestou no ID 18934926, 

pugnando pelo reconhecimento da perda de objeto superveniente, em 

razão da anulação da aposentadoria do servidor e pela improcedência da 

ação e juntou documentos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer em face do Instituto de Seguridade Social 

dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG. Acerca da 

impugnação da justiça gratuita, é licita a sua revogação, quando havendo 

impugnação, o beneficiário não comprove a alegada hipossuficiência. 

Portanto, revogo os benefícios da justiça gratuita. Considerando que o 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entendeu como ilegal a 

concessão de aposentadoria ao Requerente e determinou a cessação do 

pagamento dos proventos, conforme consta no Acórdão nº 303/2018 (ID 

). A aposentadoria perdeu sua eficácia. Diante de tal situação, o 

Requerente solicitou seu retorno aos quadros do Município, já que seu 

vínculo não foi anulado. A hipótese é de perda superveniente do objeto, o 

que dá margem à extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Registra-se que a sentença deve refletir o estado da lide no momento de 

sua prolação, devendo o juiz levar em consideração fato superveniente, 

que possa influenciar o julgamento da demanda, nos termos do artigo 493 

do Novel Código de Processo Civil que dispõe, in verbis: “Art. 493. Se 

depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou 

extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz toma-lo em 

consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a sentença.” In casu, diante da ocorrência de fato superveniente 

que acarreta a ausência de interesse de agir processual do autor 

relativamente à satisfação do direito pleiteado, porquanto perdeu seu 

objeto, nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Novel Código de 

Processo Civil, combinado com o seu artigo 493. Pelo exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, 

em razão de a parte autora ser carecedora de ação, nos termos do artigo 

485, inciso VI e artigo 493, ambos do NCPC. Deixo de condenar o Ente 

Público Requerido nas custas e despesas processuais por serem isentos, 

nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001. Condeno, no entanto, o 

autor a pagar os honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% (dez 

por centos) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º do 

Novel Código de Processo Civil. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Custas pelo 

requerente. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 2 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007068-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007068-05.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ZELIA DE MIRANDA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de Ação de Aposentadoria por Idade Rural c/c pedido de Antecipação de 

Tutela Urgência que ZÉLIA DE MIRANDA move em desfavor do Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS. Aduz a parte autora que, desde sua 

tenra idade, trabalhou na roça, eis que seus pais sempre foram lavradores 

e sempre trabalharam na zona rural. Assevera que, mesmo após o 

matrimônio, continuou morar e a trabalhar na roça, para manter o sustento 

da família. Pugna pela concessão da antecipação da tutela de urgência, a 

fim de determinar o recebimento do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Colacionou os documentos à inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Almeja a requerente a concessão de tutela antecipada de 

urgência a fim de que possa receber o benefício de aposentadoria por 

idade rural. Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Novel Código de 

Processo Civil: “Art. 300 – “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Para o 

magistrado conceder antecipação da tutela de urgência devem estar 

presente os requisitos acima transcritos, contudo, no particular, não se 

vislumbra a presença de tais requisitos, mesmo porque o caso exige 

maiores dilações probatórias, máxime com a resposta da parte ré. Diante 

do breve exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Novel Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia/Requerida, com as 

observâncias e advertências legais. Ante da manifestação expressa da 

parte autora de não estar em condições de pagar custas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 

1.060/50. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001897-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001897-67.2017.8.11.0002. REQUERENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos... RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS, devidamente qualificado nos 

autos, propôs a presente “AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C AUXÍLIO-DOENÇA POR 

ACIDENTE DE TRABALHO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, também qualificado, objetivando o recebimento do benefício. A 

petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o Instituto refutou as 

alegações do requerente, alegando não foram preenchidos os requisitos 

para o recebimento do auxílio-acidente. O requerente apresentou 

impugnação à contestação, bem como pugnou pela realização da perícia 

médica judicial. Determinada a realização de prova pericial, foi conclusiva 

no sentido de atestar a redução da capacidade funcional do requerente. É 

o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Consoante relatado, a parte autora 

postula o benefício previdenciário auxílio acidente, bem como o pagamento 

retroativo dos períodos não pagos pela requerida. Infere-se do laudo 

pericial que a parte requerente apresenta deficiência física no membro 

inferior direito e que reduz sua capacidade funcional e laboral, mas que 

não o incapacita para a atividade laboral. Os requisitos para a concessão 

do benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 

8.213/91, que 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. Nos presentes autos, certo é que o segurado do INSS merece 

obter a concessão do benefício que lhe for assegurado em virtude do mal 

que o tenha acometido. Ademais, importante ressaltar que o perito não 

julga, ele é apenas auxiliar do juízo e, embora possa concluir que a parte 

periciada não está incapacitada total para a profissão que antes exercia, 

configura-se a degradação funcional e consequente incapacidade. Dessa 

forma, não restam dúvidas de que a parte requerente faz jus ao 

recebimento do benefício em face do INSS, tendo em vista que 

comprovada sequelas que impliquem redução da capacidade para o 

trabalho e o nexo causal entre o acidente do trabalho ocorrido com o 

mesmo e referida incapacidade, assim, considero que o benefício a que 

tem direito é o de auxílio-acidente, conforme pleiteia a parte requerente, eis 

que comprovado pela perícia realizada, apenas a redução na capacidade 

para o trabalho e não total. Acerca da data do início do auxílio-acidente, 

dispõe o § 2º do artigo 86, verbis: (...) § 2º. O auxílio-acidente será devido 

a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 

independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo 

acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. 

Observo nos documentos apresentados que o benefício auxílio doença 

encerrou-se em 06/07/2016. Portanto, da análise dos autos, resultou 

incontroversa a redução da capacidade laboral do autor conforme 

esclareceu o laudo efetivado pelo perito judicial acostado aos autos. A 

propósito do tema, e reforçando o argumento: APELAÇÃO CÍVEL 

-ACIDENTE DE TRABALHO - SEQÜELAS - INCAPACIDADE PARCIAL E 

PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - 

JUROS MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O benefício de 

auxílio-acidente deve ser deferido quando provada a causalidade entre o 
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acidente de trabalho e a moléstia, que resulte em redução ou perda da 

capacidade para o trabalho que era habitualmente exercido pelo segurado, 

a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8213/91. O auxílio-acidente é 

devido pela Previdência Social a partir da cessação do pagamento 

auxílio-doença. Os juros de mora são devidos desde a citação, no 

percentual de um por cento ao mês, por aplicação do disposto nos arts. 

405 e 406 do Código Civil, e art. 161, § 1º do CTN. Nas ações 

previdenciárias, os honorários advocatícios incidirão apenas sobre as 

parcelas vencidas e não sobre estas e as vincendas, a teor do que 

dispõe a Súmula 111.” (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.04.132340-4/001. 14ª 

Câmara Cível do TJMG. Rel. Des. Valdez Leite Machado. Jul. 30/10/2008. 

DJ. 13/01/2009). APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - 

AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213/1991 - DATA DE 

INÍCIO - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR - DANO MORAL - 

INEXISTENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - 

HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 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.“[...] O Tribunal de 

origem, em reexame necessário, entendeu que o restabelecimento deveria 

ocorrer desde a data da cessação do auxílio, o que configura reformatio in 

pejus, vedada pela Súmula 45 do STJ. [...]”. (REsp 1600115/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, 

DJe 12/09/2016).Incabível a condenação do INSS em indenização por 

danos morais, quando a suspensão do benefício ocorreu em razão da 

perícia médica, demonstrando o regular exercício do direito da Autarquia 

Federal.No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009, que utiliza o índice de remuneração da poupança.Na 

correção monetária, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 

2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; 

após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E).Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos 

honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do 

Código de Processo Civil. (N.U 0009071-18.2015.8.11.0002, , JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) Diante 

do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, a fim de condenar o 

requerido, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a conceder 

ao requerente, RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS, a partir do dia 

07/07/2016, o benefício de auxílio acidente mensal no valor de 50% do 

salário benefício, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213,91. Sobre as 

parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de acordo com o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, 

incidentes desde cessação do benefício de auxílio-doença 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: RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS, portador do CPF nº 

004.497.061-76; 2. Filiação: Edizo Rodrigues de Campos e Mônica Beatriz 

Rodrigues Oliveira; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. Data inicial 

do Benefício: 07/07/2016; 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 

30 dias da intimação. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para 

requerer o que de direito. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006358-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE BATISTA DOS SANTOS SILVA 02606802144 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006358-48.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: EVELINE BATISTA DOS 

SANTOS SILVA 02606802144 IMPETRADO: PREFEITURA DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos, Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança com 

Pedido Liminar, impetrado com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º 

“caput”, LXIX, da Constituição Federal, por Eveline Batista dos Santos Silva 

M.E.I, pessoa jurídica, em face de ato praticado pela Prefeitura de Várzea 

Grande/MT, objetivando a liberação de funcionamento da empresa até que 

seja confeccionado o Licenciamento Ambiental. Aduz que na data de 

17/01/2018 foi notificada pela SEMMADRS para obter a licença ambiental 

no prazo de 60 dias. Porém, pela falta de documentação do terreno onde a 

empresa está instalada não conseguiu obter a licença. Com isso, na data 

de 04/06/2018 a empresa foi embargada, além de ter recebido uma multa 

de 10 mil reais. Assenta que deu entrada ao pedido administrativo de 

licenciamento ambiental, contudo lhe foi informado que a liberação demora 

em torno de 180 dias ou até 360 dias. Assim, por ser uma empresa 

familiar, com necessidade de funcionar, impetrou o presente mandamus. 

Decorreu o prazo sem que o impetrado se manifestasse – ID: 17054824. 

Parecer Ministerial em ID: 17726941. É o sucinto relatório. Fundamento. 

Decido. O mandado de segurança é uma ação constitucional prevista no 

artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal de 1988, tem como objetivo a 

proteção de direito individual ou coletivo, líquido 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. Para o deferimento do “writ” são 

indispensáveis os preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e 

ameaça ou lesão a este direito praticado por agente investido do Poder 

Público. Além disso, tal direito deve ser demonstrado de plano, através de 

documentos, no momento da impetração, uma vez que não se admite a 

dilação probatória no mandado de segurança. No caso em tela, a 

impetrante alegou que a demora do Poder Pública em apreciar o seu 

pedido de obtenção da licença ambiental, viola seu direito líquido e certo, 

dado que necessita da autorização para desenvolver as suas atividades 

e, assim, garantir o sustento familiar. Lado outro, é evidente que a 

impetrada dispõe de prazo para analisar os pedidos de licença ambiental, 

conforme estabelece a Lei Municipal nº 4.063/2014, artigo 8º, § 5º, esse 

prazo será de acordo com o estabelecido no art. 14 da Resolução Conama 

nº 237/1997, que prevê: “Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá 

estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de 

licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou 

empreendimento, bem como para a formulação de exigências 

complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses 

a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou 

indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 

audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.” Assim, 

considerando que o prazo de seis meses já se esgotou, considerando a 

data do requerimento administrativo até o presente momento, o 

deferimento do pedido formulado na inicial é medida necessária. Neste 

sentido comunga o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

DIREITO AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE 

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO VALIDAÇÃO 

DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR - PRAZO PARA 

MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – SEIS MESES – RESOLUÇÃO N.º 

237/97 DO CONAMA E ART. 2º DA PORTARIA 389/2015 – OMISSÃO DO 

ÓRGAO AMBIENTAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – APELO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. O 

órgão ambiental dispõe do prazo de 06 (seis) meses para analisar 

processo administrativo de licença florestal, consoante artigo 14, caput, 

§1º da Resolução n.º 237/97 do CONAMA e art. 2º da Portaria 389/2015, 

cujo prazo começa a contar do protocolo do requerimento. A 

inobservância desse termo configura ato omissivo a legitimar a impetração 

de mandado de segurança. Correta a sentença que determinou a 

observância pela administração ambiental da Portaria nº 
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389/2015.Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada, em 

remessa necessária. (TJMT – Ap 68139/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA invocada, em face da existência de direito 

líquido e certo, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, 

diante da presença da verossimilhança do direito alegado e, ainda, diante 

do perigo da demora, defiro a medida liminar pleiteada, com fundamento na 

Lei n. 12.016/2009. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Ao 

reexame necessário nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 12.016/2009. 

Com o trânsito em julgado, e, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002922-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE AUXILIADORA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002922-81.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIELE AUXILIADORA 

MEDEIROS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Vistos, JOSIELE AUXILIADORA MEDEIROS propôs ação de 

cobrança decorrente de contrato nulo em face do MUNICÍPIO DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO. Citado, o requerido contestou a ação em ID: 

15698343. Oportunizado a se manifestar o autor pugnou pela desistência 

da ação em ID: 18162717. É o relatório. Fundamento e decido. Face ao 

pedido de desistência formulado pela parte autora, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO o feito sem exame do mérito, 

na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais. Outrossim, retifique-se o representante do polo passivo da 

presente ação, conforme pedido em ID: 18200325. Transitada em julgado, 

dê-se a baixa de estilo e arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de 

fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000757-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE FARIAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000757-95.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JORGE DE FARIAS JUNIOR 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos... JORGE 

DE FARIAS JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente 

“Ação de Concessão de Auxílio Acidente” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, também qualificado, objetivando o 

benefício auxílio acidente 50%. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o Instituto rebateu as alegações do autor. Instadas a 

especificarem provas, somente a parte requerente se manifestou. 

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 parcial para a vida independente”. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Diante do documento de identidade, 

verifica-se que o autor tem idade de 43 anos, que atualmente alega estar 

com redução permanente de sua capacitada para exercer funções 

laborativas. Pois bem, analisando os autos, verifico o laudo pericial o qual 

foi conclusivo no sentido de atestar a capacidade laboral e sem redução 

em sua capacidade, atestou ainda, que não apresenta limitações para a 

vida independente. Consoante consta no laudo, o autor não é incapacitado 

para a vida independente e nem mesmo para o trabalho. Na discussão, o 

perito descreve o seguinte: “Periciando com o diagnóstico de sequela de 

traumatismo do nervo cutâneo femoral lateral esquerdo – decorrente de 

lesão por projétil de arma de fogo ocorrido em janeiro de 2016, conforme o 

histórico clínico, relatórios médicos e exame complementar, estando sem 

acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para 

a sua atividade laborativa habitual, estando sua patologia estabilizada 

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 parcial para a vida independente.”. Observa-se no 

laudo pericial que o Autor não está incapacitado para a atividade que lhe 

garanta a subsistência, neste sentido destaca-se o seguinte julgado: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE 

DE ACIDENTE DE TRABALHO – DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A 

CITAÇÃO – RECEBIMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS DESDE A DATA 

DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC 

ATÉ 30/06/2009, TR ATÉ 25/03/2015, APÓS IPCA-E – JUROS 

MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXADOS PELO JUÍZO DE 

EXECUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Para a concessão da 

Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição do segurado de 

inválido permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta 

a subsistência, cujo termo inicial se dá a partir da cessação do benefício 

Auxílio-doença. Considerando que o benefício de aposentadoria por 

invalidez foi deferido na esfera administrativa, após a citação da 

Autarquia-ré, persiste o interesse da parte Autora na causa para a análise 

das parcelas atrasadas. No cálculo da correção monetária, tratando-se de 

verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o 

vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 

(30/06/2009), quando se aplicam os índices empregados na caderneta de 

poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E. (ReeNec 

49508/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 

28/06/2017) 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 autora encontra-se capacitada para trabalhar. Nesse sentido, 

destaca-se o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE 

ACIDENTE DE TRABALHO. TRABALHADOR URBANO. REQUISITOS 

AUSENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL 

NÃO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE 

LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. A aposentadoria por 

invalidez será concedida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao 

segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga 

enquanto permanecer nessa situação. 3. O auxílio-doença será devido ao 

segurado empregado, cf. art. 60 da Lei n. 8.213, de 1991, 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 

permanecer incapacitado para o trabalho. 4. O auxílio-acidente é a 

indenização paga ao segurado que sofre acidente e fica com sequelas 

que reduzam sua capacidade de trabalho, nos termos do art. 86 da Lei n. 

8.213, de 1991. 5. No caso dos autos ficou comprovado que o autor não 

sofreu acidente de trabalho. 6. Comprovado, por perícia médica judicial, 

que não há incapacidade da parte autora para o exercício de suas 

atividades laborais habituais, não é possível o deferimento dos benefícios 
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postulados na petição inicial. 7. Ressalva-se que superveniente alteração 

na condição da capacidade laborativa da parte autora poderá justificar a 

concessão do benefício, pois a coisa julgada em casos da espécie se 

opera secundum eventus litis, vale dizer, segundo as circunstâncias da 

causa. 8. Apelação desprovida.(AC 0021577-52.2013.4.01.3900 / PA, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.905 de 13/08/2015). Como se vê, a parte autora não 

preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que 

não comprovou 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 o 

recebimento do auxílio-doença. APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

- AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - 

PERÍCIA CONCLUSIVA PELA CAPACIDADE DO RECORRENTE PARA O 

LABOR - SENTENÇA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. Diante do 

livre convencimento do juiz, este não está adstrito a nenhum meio de 

prova preestabelecido. Não demonstrada a incapacidade por meio de 

perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de 

auxílio-doença. (Ap 23402/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 29/05/2017) Assim, diante do 

contexto materializado, o indeferimento do pedido do Autor 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. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação ajuizada por JORGE DE 

FARIAS JUNIOR contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS e, por consequência julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito. Deixo de condenar o Requerente nas custas e despesas 

processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Decorrido o prazo 

legal sem eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. Custas “ex lege”. 

P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005807-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA ADILES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005807-68.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ALMIRA ADILES DE MORAES 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, ALMIRA 

ADILES DE MORAES SILVA propôs “Ação de Cobrança Trabalhista” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, que foi 

contratada em 01/01/2007 para exercer a função de Serviços Gerais 

limpeza e higienização do Pronto Socorro, com a jornada de trabalho de 

12/36 de segunda a domingo com uma folga durante semana, mediante 

contrato temporário, com contratações sucessivas que perdurou até 

20/06/2018, quando fora dispensada sem justo motivo. Ao final requer: as 

guias para o seguro desemprego, o pagamento do 13º salário, das férias, 

dos intervalos intrajornada, das verbas rescisórias, do FGTS com a multa 

de 40%, verbas de acordo com o art. 467 e 477 da CLT, bem como o 

seguro desemprego. Com a inicial juntou documentos. Citado, o Requerido 

apresentou contestação em ID: 15190514. Impugnação a contestação em 

ID: 15736250. Oportunizados a especificarem provas, a parte autora 

pugnou pela prova testemunhal – ID: 15990458, e o Município não mais 

possui provas a produzir – ID: 16648058. É a síntese do necessário. 

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. Primeiramente, cumpre 

esclarecer acerca da prescrição das parcelas do FGTS, nos termos da 

Súmula 362 do TST que modulou as regras: FGTS. PRESCRIÇÃO (nova 

redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT 

divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da 

lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito 

de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, 

observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os 

casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, 

aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, 

contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 

(STF-ARE-709212/DF). A ação foi ajuizada em 10/07/2018 visando 

créditos de FGTS referente ao período trabalhado de 01/01/2007 a 

20/06/2018. Considerando a regra do item I da Súmula 362 do TST, para os 

casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13/11/2014, deve ser 

aplicado o prazo prescricional quinquenal, contados do termo inicial. 

Nesse sentido é o seguinte julgado do TJMT: Recurso Inominado nº.: 

0002033-19.2016.8.11.0034 Origem: Vara da Fazenda Pública de Dom 

Aquino Recorrente(s): MUNICÍPIO DE DOM AQUINO e TEREZINHA GOMES 

FERREIRA Recorrido(s): OS MESMOS Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 20/02/2020 EMENTA APELAÇÕES – 

FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER 

NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 

2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – 

DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) 

– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO 

STF E SÚMULA 362 DO TST – Havendo renovações sucessivas do 

contrato temporário de servidor para atender as necessidades 

temporárias de excepcional interesse da administração pública, a 

Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho . A 

prescrição deve ser afastada, para se adequar aos moldes definidos pelo 

STF e pela Súmula 362 do TST. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 

0002033-19.2016.8.11.0034, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, 

Publicado no DJE 21/02/2020) De mais a mais, dos autos se extrai que a 

Requerente foi contratada pelo Município de Várzea Grande, sem 

concurso público, entre os anos de 2007 a 2018, para laborar como 

Serviços Gerais e atender a necessidade temporária e excepcional do 

ente público. É certo que a contratação temporária é modalidade 

excepcional de ingresso nos quadros do serviço público, permitida para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

conforme preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, verbis: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Vale esclarecer, que a 

despeito de tratar-se de atividade essencial para atender a necessidade 

temporária é admitida contratação temporária de servidor, quando 

preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório. O 

instituto da contratação temporária, não obstante sua importância para a 

garantia do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes. Nessa linha temos o julgado do e. Tribunal de Justiça: 

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO 

CONTRATO –DIREITO AO FGTS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS 

TERMOS DO ART. 20, §4º, DO CPC - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, 

tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente, bem como 

com renovações de forma sucessivas, impõe-se a sua nulidade, gerando 

assim, o direito ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado (...) (Ap 

50899/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017). (Destaquei). Dessa forma, no 

presente caso o contrato temporário deve ser declarado nulo e, 

consequentemente, devem ser pagos o valores do FGTS, conforme já 

definido pelo Supremo Tribunal Federal: EMENTA: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO EXTRAORDINÁIRO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. 
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CONTRATO NULO. PAGAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral 

da matéria em análise e reafirmou sua jurisprudência no sentido do direito 

ao levantamento do depósito do FGTS a servidor contratado 

temporariamente pela Administração Pública, em desconformidade com o 

disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal (RE 765.320-RG). 2. Contra 

o acórdão do paradigma foram opostos embargos declaratórios, sob o 

fundamento de que os precedentes existentes no STF não são aplicáveis 

aos casos, como o ora em exame, em que a contratação tida por irregular 

tem natureza jurídico-administrativa e não celetista. 3. A solução da 

controvérsia dos autos, portanto, será finalizada com o julgamento dos 

embargos declaratórios opostos no RE 765.320-RG. 4. Embargos de 

declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para 

determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja 

observada a sistemática de repercussão geral. (RE 784014 AgR-ED, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

25/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 

06-09-2017). Acerca do terço constitucional das férias, multa da CLT, 13º 

salário, observa-se que os pedidos não merecem prosperar. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA 

RECEBIMENTO FGTS - APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 

70912/DF - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS 

PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS – 

REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. 

Mostrando-se nulo o contrato temporário de trabalho firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, em flagrante 

ofensa ao art. 37, II, e § 2º, da CF, a contratada só possui direito ao 

salário, bem como à percepção do FGTS. 3. Em sintonia com o hodierno 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a 

descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o 

exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas 

renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito ao 

recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (Res 

596.478/RR e 765.320/MG). (...). (Apelação / Remessa Necessária 

107478/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, 

Publicado no DJE 13/09/2018). (Destaquei) EMENTA CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL –– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – 

NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º, DA CF – DIREITO SOMENTE 

AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO – APLICAÇÃO DO 

ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 – ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUPORTADOS 

PELO APELADO – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF –ADEQUAÇÃO 

– RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - DESPROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - .Mostrando-se nulo o contrato temporário 

de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 2º, da CF, a 

contratada só possui direito ao salário, bem como à percepção do FGTS . 

2 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na 

liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810; (N.U 

0012311-63.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

(Destaquei) Pois bem. Dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 que o 

depósito do FGTS será devido para o trabalhador que tiver seu contrato 

de trabalho declarado nulo nos termos do artigo 37, § 2º da Constituição 

Federal, contudo sem o acréscimo da multa de 40%. Diante do exposto, 

reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e pelo que consta dos 

autos, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial 

face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2007 a 2018, fazendo 

jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período 

laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a 

partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da 

citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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). 

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da 

maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo 

único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de 

advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a 

exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida. Determino o reexame 

necessário desta decisão conforme entendimento da Súmula 490 STJ. 

Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. 

Tribunal para o reexame necessário. Transitada em julgado a decisão, ao 

requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do 

art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, 

arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 

de fevereiro de 2020. Alexandre Elais Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009717-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VALDEVINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009717-06.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO VALDEVINO DE 

CAMPOS REQUERIDO: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, SEBASTIÃO VALDEVINO DE CAMPOS propôs ação de 

restabelecimento de auxílio doença com posterior conversão para 

aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Antes de ocorrer a citação da parte requerida o 

autor pugnou pela desistência da ação em ID: 19569208. É o relatório. 

Fundamento e decido. Face ao pedido formulado pela parte autora, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO o feito sem 

exame do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais. Transitada em julgado, dê-se a baixa de estilo e 

arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006601-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON QUERINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006601-26.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ELIELTON QUERINO ALVES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos... 

ELIELTON QUERINO ALVES, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente “ação de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando o benefício auxílio-acidente 50%. A petição inicial veio 

instruída com documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações do 

autor. Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial 

foi apresentado. Quanto ao laudo pericial, apenas o autor manifestou-se. É 

o breve relatório. Fundamento. Decido. Extrai-se da inicial, que no ano de 

2016 sofreu acidente de trabalho, atingindo sua perna direita, passou a 

receber o benefício auxílio doença até a data 16/10/2016, concluindo-se 

disso a sua qualidade de segurado, reconhecida pela própria Previdência 

Social ao conceder-lhe o benefício. Foi ordenada a realização de perícia 

judicial e o laudo pericial foi conclusivo no sentido que a parte autora 
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“apresenta redução do membro inferior direito, com dor no local da fratura 

ao realizar esforço físico. A concessão dos benefícios de auxílio-doença 

está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes 

exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. Assim a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO 

DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA 

TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. 

INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O benefício é devido até que 

comprovada a reabilitação de forma a possibilitar o retorno da requerente 

à execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão 

da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez.”(TRF – 1ª 

Região - AC/BA 0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 

18.5.2011, Rel. Des. Francisco de Assis Betti) – Sublinhei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. 

(...) 3. Em casos como o da espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em 

determinar (art. 101) que o segurado se submeta aos procedimentos 

periódicos a cargo da Previdência Social, exame médico, tratamento e 

processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do 

benefício. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para 

determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença em favor da parte 

autora, mantendo o seu pagamento até que seja ela tida por habilitada para 

o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso 

considerada não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - 

devendo se submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), 

bem como aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob 

pena de suspensão do benefício.” (TRF – 1ª Região AG/MG 

0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal 

Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012) sublinhei. No caso em 

comento, as provas trazidas aos autos são conclusivas no sentido de que 

há possibilidade de adequação da parte autora para sua atividade habitual 

ou diversa, devendo, portanto, submeter-se aos procedimentos 

estabelecidos no art. 101, da Lei nº 8213/91: “Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos.” (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95) Por 

fim, tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de 

auxílio-doença até que comprovada a reabilitação de forma a 

possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a 

limitação sofrida ou a impossibilidade de reversão da condição física, a 

gerar direito à aposentadoria por invalidez, desde que presentes os outros 

requisitos doravante analisados. Destarte, imperioso destacar a discussão 

apresentada pelo perito judicial à fl. 116 verso, verbis: “Periciando com o 

diagnóstico de sequela de fratura exposta da perna direita decorrente de 

trabalho – trajeto ocorrido em janeiro de 2016, submetido ao tratamento 

cirúrgico, conforme o histórico clínico, prontuário e relatórios médicos, 

estando atualmente sem acompanhamento médico. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para 

a sua atividade laboral, estando sua lesão consolidada clinicamente, com a 

redução residual em sua capacidade laborativa.” Como se vê, a parte 

autora preenche os requisitos para obtenção do benefício auxílio doença, 

uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do 

benefício e, sobretudo, a sua parcial inaptidão para o exercício laboral. 

Todavia, No tocante ao dano moral alegado pela autora, é sabido que a 

indenização por dano moral decorre de ato ilícito, entretanto, o INSS age 

no exercício do seu direito quando indefere ou suspende o benefício 

previdenciário, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não 

configurando, pois, o ato ilícito, razão pela qual indefiro o pedido. Nesse 

sentido, destaca-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Incabível a condenação do INSS ao 

pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a Autarquia 

deu ao fato uma das interpretações possíveis, não se extraindo do 

contexto conduta irresponsável ou inconsequente diante do direito 

controvertido apresentado, não sendo devida, portanto, a pretendida 

indenização. 2. Apelação a que se dá provimento para decotar da 

sentença a condenação à indenização por danos morais, mantendo-se os 

seus demais termos.” (AC 0026047-74.2012.4.01.9199/MT, Rel. 

Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Primeira Turma, e-DJF1 

p.145 de 11/09/2013). Assim sendo, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, 

ambos da Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a fim de 

condenar o requerido, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

a conceder ao requerente, ELIELTON QUERINO ALVES, a partir do dia 

17/10/2016, o benefício de auxílio acidente mensal, nos termos do artigo 

86 da Lei nº 8.213,91. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do 

vencimento de cada obrigação. Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial) desde a data fixada na sentença, enquanto que os juros de 

mora devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento 

das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos 

honorários advocatícios cujo percentual será fixado quando liquidado o 

julgado, nos termos do art. 85, parágrafo 4º do CPC. Deixo de recorrer, de 

ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não 

ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do NCPC). Em obediência aos termos 

do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a inserção de tópico/síntese 

nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o 

seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: ELIELTON QUERINO ALVES; 

Filiação: Eliel Inocêncio Alves e Ester Inocêncio Alves; 3. Benefício 

Concedido: Auxílio-acidente 50%; 4. Data inicial do Benefício: 17/10/2016 

(data da cessação do auxílio doença); 6. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: 30 dias da intimação. Transitada em julgado a decisão, a parte 

autora para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002107-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CURADO JARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002107-84.2018.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELE CURADO JARDINI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, DANIELE CURADO 

JARDINI propôs “ação de cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer ao quadro de servidores 

públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, exercendo o cargo de agente administrativo/técnico 

administrativo, conforme termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos. Sustenta que na condição de servidora 

pública, com posse efetiva desde a data 30/08/2002, tem direito à 

progressão funcional para elevar ao nível/classe B-04 para C-05, o que, 

todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte Ré. Afirma que já teve 

seu direito reconhecido nos autos do Mandado de Segurança PJe nº 

1002833-92.2017, que tramitou perante a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Sendo assim, comparece através desta ação para 

cobrar os valores devidos da diferença salarial desde 19/06/2015 até 

20/04/2017 (data que ajuizou o mandado de segurança). Finaliza, 

requerendo que a parte Ré efetue o pagamento das diferenças salariais 

não percebidas no período referido acima, acrescidos de juros e correção 

monetária, inclusive sobre férias e décimo terceiro salário. Juntou 

documentos. Devidamente citado, a parte Ré apresentou contestação e, 

pugnou pela improcedência da demanda em ID: 13357656. Impugnação à 

contestação em ID: 14211107. Não houve especificação de provas. As 

alegações finais foram apresentadas pela parte autora em ID: 19791920 e 

pela parte ré em ID: 20971600. É o relatório. Fundamento. Decido. Não há 

questões de fato a dirimir que reclamem a produção de provas em 
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audiência ou pericial pelo que, com base no art. 355, I, do CPC, passo à 

imediata apreciação da pretensão deduzida em juízo. Verifico que, o direito 

da parte autora encontra-se vertido por ocasião do julgamento do 

Mandado de Segurança PJe nº 1002833-92.2017, a sentença foi deferida 

parcialmente a ordem, deixando de determinar que a autoridade impetrada, 

ora parte Ré, promovesse a imediata progressão funcional, pois foi 

cumprida no curso da demanda em sede de liminar. No entanto condenou 

o Município a pagar as diferenças salariais decorrentes da progressão 

reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, a partir 

da propositura do “writ”. Assim sendo, faz jus a parte Autora ao 

pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem no 

“mandamus”, com o trânsito em julgado em 05/02/2020, pertinentes ao 

período do ajuizamento da ação mandamental, no tocante ao 

enquadramento para classe/nível C-05. De mais em mais, é incontroverso 

que os artigos 18 a 26 da Lei Municipal nº 3.797/2012, com redação dada 

pela Lei nº 4.007/2014, garante-lhe a progressão funcional de forma 

automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não 

podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já 

possuem o direito adquirido ao almejado benefício. “In casu”, diante do 

conjunto probatório apresentado na inicial, demonstra-se que a parte 

autora já foi devidamente enquadrada na classe/nível C-5, restando, 

portanto, o requerido providenciar o pagamento das diferenças salariais 

não percebidas no período de 19/06/2015 até 20/04/2017, inclusive com 

reflexos sobre férias e 13º salário, objeto do “mandamus”. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, 

nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a 

parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no 

processo PJe nº 1002833-92.2017, da 1ª Vara Especializada de Fazenda 

Pública desta comarca, a partir do ajuizamento da ação mandamental, com 

os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei 

nº 3.797/2012, com redação dada pela Lei nº 4.007/2014. 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, deve ser observado a 

modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, sendo 

a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei 

n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, 

devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo 

IPCA-E. Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da fixação da porcentagem (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser 

apurado em liquidação. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por 

força do disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002579-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002579-22.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ISMAEL OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE Vistos, 

Ismael Oliveira dos Santos, propôs a presente “ação de anulação c/c 

pedido de liminar” em face da Secretária de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos do Estado de Mato Grosso e Instituto Brasileiro de Apoio e 

Desenvolvimento Executivo (IBADE), sob o fundamento de que, se 

inscreveu no concurso de Edital nº 01/2016 – SEJUDH/25, para 

preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Agente 

Penitenciário, tendo como resultado 49% da prova. Alega que não atingiu 

50% ou mais da prova por erro da segunda requerida, pois uma questão 

deu como certa a resposta errada, em outra deu como certa apenas uma 

resposta e existia mais de uma, bem como em outra exigiu questão não 

mencionada no Edital. Instruiu a inicial com os documentos. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação arguindo preliminarmente 

ilegitimidade passiva, pugnando pelo acolhimento da preliminar e extinção 

do feito. O IBADE, também contestou a ação sob argumento de que não 

houve qualquer irregularidade no gabarito oficial divulgado, tendo sido 

analisados todos os recursos apresentados, inclusive das questões 22, 

40 e 47. O Requerente apresentou impugnação. Não houve especificação 

de provas pelas partes. As alegações foram apresentadas pelo IBADE em 

ID: 18636348, pelo Estado de Mato Grosso em ID: 18775583 e pelo 

requerente em ID: 18944289. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de ação interposta buscando a anulação de questões de concurso público 

da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato 

Grosso regido pelo Edital nº 01/2016, para provimento ao cargo de agente 

penitenciário masculino. O Estado de Mato Grosso, quando da 

apresentação da contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, 

tal alegação não merece prosperar, uma vez que está diretamente ligado à 

lide, devendo compor o pólo passivo. Por esse motivo, embora a preliminar 

tenha bons fundamentos, rejeito-a. A demanda deve ser julgada no estado 

em que se encontra, pois a controvérsia relevante é de direito. No mérito, 

o pedido é improcedente. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no regime 

da repercussão geral, que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a 

banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os 

critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de 

inconstitucionalidade” (Tema nº 485). A questão já está decidida e não 

comporta modificações por este juízo. É sabido que o Pode Judiciário deve 

tão somente intervir em concurso público para garantir a lisura, a 

transparência, a isonomia e a legalidade do certame, de forma veemente a 

coibir a insegurança e incerteza, pois segundo a pacífica jurisprudência, 

ao Poder Judiciário não se figura lícito imiscuir-se nos critérios de 

avaliação efetivados pela instituição realizadora do concurso público, além 

de não lhe ser facultado ingressar no mérito de correção da prova em 

comento. No caso em tela, constata-se que a impossibilidade jurídica da 

pretensão deduzida na inicial é acatada pelos Tribunais, conforme 

jurisprudências, in verbis: “(...) EMENTA. ADMINISTRATIVO.. CONCURSO 

PÚBLICO. ANATEL. QUESTÕES DE PROVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. 

ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE 

DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. 1. O reexame de critérios 

usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e 

atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como 

regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da 

observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ 

e do STF. 2. Agravo Regimental não provido (...). Não compete ao Poder 

Judiciário apreciar os critérios utilizados pela Administração, na 

formulação, correção e atribuição de notas nas provas de concurso 

público, quando fixados de forma objetiva e imparcial”. (RMS 18.877/RS, 6ª 

Turma, Rel. Min. Paulo Medina, DJ de 23.10.2006). STJ. AGARESP 

201202571750. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial – 

266582. “(...) EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO 

PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. REVISÃO DO GABARITO. 

ANAULAÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A intervenção do 

Judiciário para controlar os atos da banca examinadora de concurso 

público restringe-se à averiguação da legalidade do procedimento, não 

sendo-lhe possível substituir a referida banca para reexaminar o conteúdo 

das questões formuladas, os critérios de correção das provas ou a 

resposta do gabarito final. Precedentes: AgRg no REsp1260777/SC, 2ª 

Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 16/03/2012; AgRg no RMS 21654/ES, 

6ª Turma, Rel. Min. Og. Fernandes, DJe 14/03/2012; AgRg no REsp 

1221807/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 07/03/2012; 

AgRg no REsp1301144/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 
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de 30/03/2012. 2. Agravo Regimental não provido (...).” Destarte, verifico 

que a elaboração, correção, juntamente com os recursos administrativos 

foram devidamente analisados e fundamentados pela Banca Examinadora 

IBADE, não há que se falar em qualquer irregularidade no gabarito das 

questões impugnadas pelo autor, não devendo prosperar suas alegações, 

uma vez que o gabarito oficialmente divulgado está de acordo com o 

conteúdo programático com as suas respectivas respostas, não podendo 

o Poder Judiciário intervir no resultado do certame. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial, com fulcro no artigo 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte demandante ao 

pagamento das custas, despesas e honorários, arbitrados em R$ 1.000,00 

por equidade (art. 85, § 8º, do CPC). Suspendo a exigibilidade da verba em 

razão da gratuidade de justiça. Transitado em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido 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. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024158-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

ministerio publico da comarca de cuiaba-mt (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1024158-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): REGINALDO BATISTA GOMES 

REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, Trata-se de “ação de 

concessão/restabelecimento de aposentadoria por invalidez/ auxílio 

doença” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, também qualificado, objetivando a concessão/restabelecimento 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 em ID: 

22736929. 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 histórico de traumatismo 

cranioencefálico em 05 de setembro de 2001 decorrente de acidente de 

trajeto. Foi submetido a tratamento conservador e não evoluiu com sequela 

física. Em abril de 2018 foi internado por infarto agudo do miocárdio e 

submetido a procedimento cirúrgico. Não foi apresentado exame 

complementar da funcionalidade cardíaca após o procedimento. A primeira 

descrição da hipótese diagnosticada de esquizofrenia foi realizada em 

março de 2019 no relatório médico do neurologista e o autor iniciou 

acompanhamento com psiquiatra em abril do mesmo ano. (...) Ao exame 

médico pericial não foi constatada limitação funcional para atividade laboral 

por doenças compensadas clinicamente.” Da mesma forma, a conclusão 

do perito se deu nos seguintes termos: “Com base nos elementos e fatos 
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expostos, conclui-se que o autor está apto ao trabalho e para a vida 

independente”. Lado outro, embora a parte autora deseja que seja 

designada nova perícia, é improcedente tal pedido, haja vista na perícia 

realizada não foi apresentado exame médico complementar acerca da 

funcionalidade cardíaca, o que restou impossível de ser analisada pela 

perita nomeada. Logo, é irrelevante o argumento de nomeação de perito 

não especialista, nesse mesmo sentido é o entendimento do TJMT, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO- DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRABALHO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA 

RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há 

capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a 

sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a 

perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito 

no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o 

periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento 

técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece 

prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a 

questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento 

implícito). (N.U 0019307-77.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no 

DJE 13/11/2019). A propósito vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE 

LABORAL – NÃO CONSTATADA – PROVA PERICIAL - NOMEAÇÃO DE 

PERITO NÃO ESPECIALISTA – IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio- doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, sendo paga enquanto o mesmo 

permanecer nesta condição. 2. Consoante entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, “somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016). 3. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.” (Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016) 4. O fato de o perito indicado atuar ou não na área na 

qual deve ser realizada a perícia não é suficiente para afastar a 

credibilidade de seu trabalho, sobretudo em face do disposto no art. 145, 

§1º do CPC. No caso, o trabalho técnico apresentado demonstra 

coerência em suas conclusões, não padecendo de qualquer falha apta a 

atrair as hipóteses previstas nos arts. 424 e 437, ambos do CPC, 

evidenciando que o expert é detentor de conhecimento científico suficiente 

ao deslinde da causa. (N.U 0025827-29.2008.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, 

Publicado no DJE 22/10/2019). Ademais, restou cristalino no laudo médico 

pericial que não se constatou limitação funcional para atividade laboral por 

doenças clinicamente compensadas, ou seja, não apresenta sintomas que 

afetem a qualidade de vida do indivíduo. 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 

ou aposentadoria por invalidez. 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, 

2 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000726-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000726-41.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSEFA DE SOUZA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos, MARIA JOSEFA DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “ação de concessão de benefício assistencial c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar” em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, também qualificado, objetivando 

em síntese o recebimento do benefício assistencial de acordo com a Lei 

Orgânica da Assistência Social - LOAS. Inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações do autor, também 

juntando documentos. Determinada a realização do estudo social, o laudo 

socioeconômico foi apresentado em ID: 22581582. As partes foram 

intimadas acerca do laudo apresentado, somente a autora se manifestou. 

É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Versam os presentes autos 

sobre pedido de amparo social, sob a alegação da situação da Autora que 

reside com seu esposo em casa simples e que ambos sobrevivem da 

renda de um salário mínimo vigente, referente ao benefício de seu esposo. 

Pois bem, a Constituição Federal de 1988 ao disciplinar sobre a justiça 

social preconizou regras de proteção social aos idosos, dentre outras, o 

art. 203 e seus incisos que assim estabelecem: Art. 203 - A assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) V - a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
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Note-se que a assistência social, nos termos constitucionais, será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, pois 

não apresenta natureza de seguro social, e sim promoção da dignidade da 

pessoa humana, fundamento básico da República (art. 1º, III/CF). Nesse 

passo, de modo a regulamentar a norma constitucional de eficácia limitada, 

a legislação infraconstitucional disciplinou a matéria na Lei nº 8.742/1993 - 

Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida por LOAS, que prevê o 

amparo assistencial para idosos e deficientes que não tenham nenhuma 

condição de prover seu sustento com seu trabalho ou com a renda de 

seus familiares. A referida Lei estabelece ainda que para obter o benefício 

assistencial, o Requerente deverá ser avaliado por um assistente social, 

de modo a comprovar a situação de pobreza, ausência de renda ou a 

renda per capta, ou ainda, o total da renda familiar dividida pelo número de 

membros for inferior a ¼ do salário mínimo nacional: Art. 20. O benefício 

de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família. (...) § 3º Considera-se incapaz de 

prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

No caso em tela, o Requerente está 68 anos de idade, eis que nascida em 

6/10/1951, enquanto o estudo social realizado e subscrito por Assistente 

Social do Departamento Técnico do Poder Judiciário - Comarca de Várzea 

Grande é explícito ao afirmar condições em que vive o Autor da presente 

ação. Conforme o Estudo Social, o casal leva vida simples, sobrevivendo 

do benefício assistencial do esposo da autora, o que demonstra que a 

renda per capita ultrapassa o estipulado no §3º, artigo 20 da Lei nº 

8.742/1993, qual seja, a de ¼ do salário mínimo vigente. Todavia, ainda 

que o valor ultrapasse o limite da renda, verifico que por se tratar de 

benefício previdenciário do esposo da autora, tal valor não pode ser 

computado, nos termos do artigo 34, paragrafo único, do Estatuto do 

Idoso: Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que 

não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida 

por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, 

nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - Loas. (Vide Decreto nº 

6.214, de 2007) Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer 

membro da família nos termos do caput não será computado para os fins 

do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas. Acerca do 

exposto acima, no Recurso Extraordinário 580963, foi conferida a 

interpretação extensiva ao Estatuto do Idoso, onde não serão computados 

o benefício assistencial ou qualquer outro, para fins de cálculo de renda 

familiar. Assim, percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que 

não há o que computar na renda do autor, resultando, pois em renda 

inferior a ¼ do salário mínimo vigente, numa demonstração inequívoca de 

enquadrar-se nas situações previstas pela legislação para obter o amparo 

social. Registre-se, por imperioso, o estudo social realizado junto ao 

Requerente não recebeu qualquer oposição do Instituto Requerido, que, 

apesar de regularmente intimado, quedou-se silente, numa implícita 

demonstração de aquiescência com o laudo elaborado. Inerente à matéria 

em tela, o seguinte julgado: ASSISTÊNCIA SOCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 

MISERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. – Para a concessão de beneficio 

assistencial, necessária a conjugação de dois requisitos: alternativamente, 

a comprovação da idade avançada ou da condição de pessoa com 

deficiência e, cumulativamente, a miserabilidade, caracterizada pela 

inexistência de condições econômicas para prover o próprio sustento de 

tê-lo provido por alguém da família – No caso dos autos, conforme o 

estudo social, compõem a família da autora ela (sem renda) e seu marido 

(idoso, aposentado com renda de um salário mínimo) – Assim, excluído o 

benefício recebido pelo marido da autora, a renda per capita familiar é 

nula, inferior, portanto, a ¼ do salário mínimo. Deste modo, é caso de 

deferimento do beneficio, pois há presunção absoluta de miserabilidade, 

nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça 

– Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF-3 – Ap: 

002335648220184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 18/3/2019, OITIVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 1/4/2019). Posto isso, a procedência 

do pedido é, pois, inevitável consequência das provas existentes no bojo 

do processo e, nesse diapasão, a condenação do requerido é apenas o 

resultado de causa e efeito, em especial frente à realidade dos autos. 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

posto na presente ação, pelo que determino que o Requerido INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS proceda a implantação do 

benefício previdenciário de prestação continuada para MARIA JOSEFA DE 

SOUZA, correspondente a um salário mínimo mensal nos termos e para os 

fins colimados no artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), bem como o abono 

anual previsto no artigo 40 da mesma lei. Concedo ainda, com fundamento 

do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, pelo que ordeno a imediata 

intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, sob pena 

de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. 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). Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ/MT que 

disciplina a inserção de tópico síntese nas sentenças que versem sobre 

benefício previdenciário, faço constar: 1. Nome do Beneficiário: MARIA 

JOSEFA DE SOUZA; 2. Benefício concedido: Amparo Social / LOAS; 3. 

Data inicial do benefício: 11/7/2017 (Data do indeferimento administrativo); 

4. Renda mensal inicial: 1 salário mínimo; 5. Prazo para a autarquia cumprir 

a sentença: fixo o prazo em até 30 dias da intimação. Transitada em 

julgado a decisão, intime-se a parte autora. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (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: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 
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inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, 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, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011042-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDONITA NUNES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA KEIKO KOBAYASHI OAB - MT21194/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011042-16.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LINDONITA NUNES DE 

CARVALHO REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, 

VITÓRIA ALESSANDRA NUNES MANHANI E FLÁVIA ALESSANDRA 

NUNES MANHANI menores impúberes, representadas por LINDONITA 

NUNES DE CARVALHO MANHANI, devidamente qualificadas nos autos, 

propôs a presente “ação de concessão de auxílio-reclusão” em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também 

devidamente qualificado. Aduz da petição inicial que em 16 de fevereiro de 

2016 o INSS deferiu a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-reclusão. Contudo, em novembro/2016 o benefício foi suspenso. 

Ocorreu a reativação em agosto/2018, através de recurso administrativo, 

no entanto, em 27 de setembro de 2018, o auxílio novamente foi suspenso 

por indício de irregularidade, em razão do último salário de contribuição da 

segurada. Alega ainda, que a diferença é irrisória em relação ao valor de 

R$ 1.089,72 da portaria que baseou no antepenúltimo mês (junho/2015) da 

remuneração de R$ 1.134,00, de modo que não levou em conta a sua 

última remuneração de R$ 718,20, conforme o critério econômico da renda 

que deve ser constatado no momento da reclusão. Afirma também, que foi 

compelida a devolver os valores já recebidos desde a data 18/11/2015 a 

31/12/2017, mas que não tem condições de efetuar tal devolução, bem 

como não pode pagar por erro do INSS que concedeu o benefício e 

somente depois de três anos encontrou o suposto erro no valor do salário. 

Diante disso, foi ajuizada a presente ação, a fim de obtenção do 

restabelecimento do benefício de auxílio-reclusão, assim como seja 

declarada a inexistência de débito percebidos como alimento, uma vez, 

que o benefício foi recebido de boa-fé. A petição inicial veio instruída com 

documento. Citado, o requerido alegou preliminarmente a prescrição 

quinquenal das parcelas vencidas e no mérito argumentou acerca da 

última remuneração da segurada acima do limite previsto em lei para o ano 

de 2015. Impugnação à contestação em ID: 18307433. Não houve 

especificação de provas. Parecer do MP em ID: 21523962. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO Conforme exposto no relatório, objetiva a 

requerente, nesta ação, o restabelecimento do auxílio-reclusão previsto na 

Lei n. 8.213/91, enfatizando preencher os requisitos legais. Primeiramente 

cumpre esclarecer que não se aplica, neste caso, a ocorrência da 

prescrição, haja vista as autoras são menores impúberes, sendo 

absolutamente incapazes, nos termos do art. 3° do Código Civil cumulado 

com o art. 198, inciso I, do mesmo diploma legal. Art. 3º - São 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil 

os menores de 16 (dezesseis) anos. Art. 198. Também não corre a 

prescrição: I – contra os incapazes de que trata o art. 3º; No mérito. O 

auxílio-reclusão pretendido encontra amparo no art. 80 da Lei 8.213/91, 

bem como no art. 201, IV, da CF, que assim estão normatizados, 

respectivamente: Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas 

condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à 

prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de 

auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em 

serviço. Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser 

instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, 

para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de 

permanência na condição de presidiário. 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: (...) IV – 

salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de 

baixa renda. Além desses requisitos é necessária a comprovação da 

qualidade de segurado da Previdência Social à época do recolhimento à 

prisão. Observa-se, do exposto, que para fazer jus ao benefício 

auxílio-reclusão, o dependente do recluso deve comprovar o recolhimento 

à prisão do segurado em regime fechado ou semiaberto; a qualidade de 

segurado do preso; que o segurado seja de baixa renda; e a qualidade de 

dependente do beneficiário. Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Regional: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO E DEPENDENTES 

COMPROVADAS. TERMO A QUO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS da 

sentença de fls. 78-84, que, antecipando os efeitos da tutela, julgou 

procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-reclusão, 

desde a data do requerimento administrativo (15/09/2016 - fls. 44). 2. A 

concessão do auxílio-reclusão pressupõe: a) o recolhimento à prisão do 

segurado em regime fechado ou semiaberto; b) a qualidade de segurado 

do preso; c) a baixa renda do segurado; e d) qualidade de dependente do 

beneficiário. 3. Os documentos trazidos com a inicial, em especial a 

escritura pública de compra do imóvel rural de propriedade dos genitores 

do recluso (fls. 20-21), cartão de inscrição de produtor rural em nome de 

seu genitor (fl. 22), recibo de entrega de declaração de ITR do imóvel rural 

(fls. 25-34), certidão de nascimento da filha do recluso que consta a 

profissão de "máquinas agrícolas" (fl. 09), e diversos documentos que 

comprovam a residência do recluso e de sua companheira no mesmo 

imóvel rural de seus genitores (fls. 37-42), são válidos como início de 

prova material da atividade rural alegada, vez que apontam o desempenho 

do trabalho campesino em regime de economia familiar. 4. Nesse sentido, a 

prova testemunhal colhida pelo Juízo a quo, foi uníssona no sentido de que 

o recluso desempenhava labor rural até o momento em que sofreu 

constrição à sua liberdade (fls. 75-76). 5. In casu, por se tratar de 

dependentes menores, contra os quais não corre prazo prescricional, o 

termo inicial do benefício deve ser fixado desde a data do efetivo 

recolhimento do segurado à prisão. 6. As condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009), conforme fundamentos utilizados pelo STF 

no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ nos 

julgamentos do REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC e do 

REsp nº 1495146/MG, julgado em 02/03/2018. 7. Apelação do INSS 

parcialmente provida para disciplinar a incidência da correção monetária 

sobre as parcelas devidas. (AC 0016157-04.2018.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 - 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 26/06/2019 PAG.) No caso em tela, a segurada 

encontrava-se, quando suspenso o benefício, em regime semiaberto, e de 

acordo com o executivo de pena, ela fará jus à progressão para o regime 

aberto somente em setembro de 2019. Assim, cumpriu o requisito exigido 

pela lei. O outro requisito, qual seja, a qualidade de segurada da reclusa, 

também restou aclarado no relatório do CNIS, onde se vê que a reclusa 

possuía vinculo empregatício à época dos fatos, comprovando-se, assim, 

que à época de seu recolhimento à prisão ostentava a qualidade de 

segurada, conforme previsto no art. 25 e no art. 27-A, da Lei n.º 8.213/91. 

Quanto à baixa renda, verifica-se que a segurada teve como último salário 
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registrado em sua CTPS o valor bruto de R$ 1.134,00, que de acordo com 

a Portaria Interministerial do ano de 2015, estaria acima do limite para 

concessão do benefício. Ocorre que, o INSS concedeu o benefício e 

depois efetuou a suspensão sob a alegação de irregularidade, levantando 

a hipótese de restituição pelas autoras dos valores recebidos desde a 

concessão. Contudo, é necessário flexibilizar o critério econômico para a 

concessão do benefício pleiteado, especialmente pelo fato de a segurada 

ser a provedora de suas filhas, desamparadas com sua reclusão. Nesse 

sentido é o entendimento do TRF-1: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. NECESSIDADE DE 

CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO DE BAIXA RENDA. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 201, IV DA CF/88. SALÁRIO DE 

CONTRIBUIÇÃO DE ACORDO AO LIMITE DEFINIDO EM PORTARIA 

MINISTERIAL. QUALIDADE DE SEGURADO E DEPENDENTES 

COMPROVADAS. TERMO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 3. 

O INSS alega a ausência dos requisitos necessários para a concessão do 

benefício, pois o segurado percebia remuneração maior que o limite 

estabelecido na Portaria Ministerial vigente à época do encarceramento, 

não estando caracterizada a baixa renda do segurado. Sustenta, ainda, a 

ausência da própria condição de segurado (fls. 95-96). 4. No tocante à 

comprovação da qualidade de segurado do instituidor de benefício, 

verifica-se que o recluso manteve a sua condição de segurado 

previdenciário até o momento em que veio a ser preso, conforme se extrai 

às fls. 23/25. 5. No entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do RE 587.365/SC, sob o regime de repercussão 

geral, a baixa renda é requisito que se refere ao segurado preso e não 

aos dependentes. O STJ afirmou o entendimento que o momento da 

aferição da renda é o do recolhimento à prisão. 6. Na data do 

encarceramento do instituidor do benefício (19/09/2014- fl. 26) estava em 

vigor a PORTARIA nº 19, de 10/01/2014 que estabelecia o valor de R$ 

1.025,81 (mil e vinte cinco reais e oitenta e um centavos) como limite do 

salário benefício do segurado para a percepção do benefício. 7. 

Comprovado que o último salário de contribuição do segurado era de R$ 

1.170,89 (mil cento e setenta reais e oitenta e nove centavos), valor não 

muito superior ao limite estabelecido pela Portaria Ministerial nº 19/2014, e 

considerando a possibilidade de flexibilização dos valores definidos na 

referida Portaria, verifica-se que o instituidor ostentava a condição de 

segurado de baixa renda, merecendo ser mantida a decisão que julgou 

procedente o pedido. (...) 9. No caso presente, em relação à dependente 

menor, contra a qual não corre prazo prescricional, o termo inicial do 

benefício deve ser fixado desde a data do efetivo recolhimento do 

segurado à prisão (19/09/2014). (...) 10. Apelação da parte autora 

provida. Apelação do INSS não provida. (TRF-1 – AC: 

0 0 2 1 9 3 1 1 5 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 2 1 9 3 1 1 5 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALES DE SOUZA, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 03/07/2019). (destaquei). Comprovadas, pois, 

as condições exigidas para a concessão do benefício, a procedência do 

pleito é a medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 25, 

c/c art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91, c/c art. 201, IV, da CF, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o INSS 

a restabelecer o benefício auxílio-reclusão a partir da cessação indevida 

até a data em que ocorreu a progressão para o regime aberto da 

segurada. E, consequentemente, declaro a inexistência de débito a ser 

restituído ao INSS, uma vez que foram percebidos como alimentos e 

recebidos de boa-fé. Assim, extingo o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 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). Transitada em Julgado a decisão, à parte autora para 

requer o que de direito. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 4 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008484-71.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, ELIANE DE CAMPOS 

RODRIGUES propôs “ação ordinária de cobrança” em face do Município de 

Várzea Grande, alegando, em síntese, que é servidora pública municipal e 

que possui direito ao recebimento do terço constitucional de férias ao 

período aquisitivo de 2016/2017. Com a inicial juntou documentos. 

Devidamente citado, o Município apresentou contestação, argumentou 

sobre levar em consideração a remuneração da época de aquisição do 

direito para efeito de cálculo dos valores referentes aos terços de férias – 

ID: 16957484. Impugnação à contestação em ID: 17535361. 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. Conforme noticiam os autos, a parte requerente objetiva o 

pagamento do terço constitucional de férias, referente ao período 

aquisitivo de 2016/2017. A parte requerida, por sua vez, teceu 

comentários acerca da remuneração à época da aquisição do direito para 

efeito do cálculo, e não a remuneração atual, bem como argumentou sobre 

os juros e correções monetárias. Residindo o cerne da controvérsia na 

averiguação dos direitos da parte requerente receber o terço 

constitucional de férias, impõe-se o equacionamento da questão. A 

relação jurídica existente entre as partes é inconteste, pois conforme se 

verifica da vida funcional, a requerente é servidora efetiva do Município de 

Várzea Grande. Segundo prevê o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos. Nenhuma é a 

dúvida, como se observa, de que a parte requerente, ao ser aprovada em 

concurso público e tomar posse para exercer o cargo passou a ser tida 

como integrante da categoria dos servidores públicos, sendo regida a sua 

contratação, portanto, não pelas normas trabalhistas previstas na CLT, 

mas sim pelas de natureza pública, cabendo-lhe tão somente as verbas 

devidas a esta categoria e garantidas pelo art. 39, § 3º e art. 40, § 13º, 

ambos da Constituição Federal, que assim normatizam: “Art. 39: A União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de 

política de administração e remuneração de pessoal, integrado por 

servidores designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3º - Aplica-se 

aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, 

VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei 

estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do 

cargo o exigir.” Tem-se, assim, que a parte requerente faz jus ao 

recebimento tão somente das verbas taxativas do referido art. 39, § 3º, da 

Carta Constitucional, quais sejam: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 

capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família 

com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer 

fim; (...) VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 

percebem remuneração variável; VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XV - repouso 

semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; XVI - remuneração 

do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do 

normal; XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais do que o salário normal (...)” Contudo, assevera a requerente 

que gozou suas férias no período 01/08/2017 a 30/08/2017, porém, não 

recebeu o pagamento do 1/3 de férias do período de 2016 a 2017. Lado 

outro, em contestação o Município não impugnou o direito da autora em 

receber o adicional conforme acima mencionados. O que demonstra que a 

procedência da ação é medida impositiva. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a parte 

requerida ao pagamento do adicional de 1/3 de férias, referente ao período 
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aquisitivo de 2016 a 2017, deduzindo, por óbvio, os valores eventualmente 

pagos administrativamente. 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, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

cujo percentual será apurado em fase de liquidação. Decisão não sujeita 

ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º do artigo 496 do 

CPC. Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 

dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código 

de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e 

cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041
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CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)
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ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))
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MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido 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. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001848-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001848-55.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: RITA DE CASSIA DOS 

SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se 

de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rita de 

Cassia dos Santos, contra ato praticado pelo Secretário Municipal de 

Administração do Município de Várzea Grande/MT, a fim de que seja 

efetuada sua progressão funcional para Classe C, Nível 09, no cargo de 

Odontóloga. Aduz que tomou posse, mediante aprovação em Concurso 

Público Municipal, e está atualmente enquadrada no Nível 07, Classe B. 

Alega que, por preencher todos os requisitos legais de progressão na 

carreira, ingressou com Requerimento Administrativo para elevar ao 

nível/classe, contudo, tal requerimento não foi atendido. Assenta que faz 

jus a progressão e o enquadramento, uma vez que cumpriu tempo 

necessário de efetivo exercício em seu cargo, bem como concluiu duas 

pós-graduações, conforme estabelecem como requisito as Leis 

Complementares Municipais nº 3.959/2013 e 4.293/2017. Pugna pela 

concessão da liminar, para que a autoridade coatora proceda à 

progressão funcional/reenquadramento para Classe C, Nível 9, e no mérito 

pugna pela segurança. O impetrado, sendo notificado, alegou que o 

mandado de segurança é via inadequada para o recebimento das verbas 

pretéritas devidas, bem como alegou que a impetrante somente faria jus ao 
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enquadramento nível 8, requerendo, ao final, a denegação da ordem. Com 

a inicial vieram acostados os documentos. É o relato. Fundamento. Decido. 

O mandado de segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5º, 

inciso LXIX da Constituição Federal de 1988, tem como objetivo a proteção 

de direito individual ou coletivo, líquido 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. Para o deferimento do “writ” são 

indispensáveis os preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e 

ameaça ou lesão a este direito praticado por agente investido do Poder 

Público. Além disso, tal direito deve ser demonstrado de plano, através de 

documentos, no momento da impetração, uma vez que não se admite a 

dilação probatória no mandado de segurança. No caso em tela, restou 

evidenciado o direito líquido e certo da impetrante que, mesmo diante do 

preenchimento dos requisitos legais para sua progressão funcional, até o 

momento tem visto seu direito cerceado pela impetrada. Na hipótese, 

denota-se da inicial, bem como dos documentos probatórios a essa 

anexados, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, tão somente à 

progressão funcional/enquadramento, tendo em vista que, depreende-se 

da Lei Complementar nº 3.959/2013 e Lei Complementar nº 4.293/2017, 

que a atividade administrativa quanto à progressão dos servidores 

públicos é vinculada, isto é, preenchidos os requisitos estabelecidos, a 

Administração deve proceder à citada progressão, sem qualquer 

avaliação de oportunidade ou conveniência. No tocante ao pagamento de 

valores retroativos, deverão ser pleiteados de ação de cobrança, que não 

é admitido pela Lei 12.016/09, que institui procedimento que comporta 

apenas provimento jurisdicional de efeito mandamental. Neste sentido a 

Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: "O mandado de 

segurança não é substitutivo de ação de cobrança". Depreende-se de 

forma cristalina que a ilegalidade está presente, uma vez que verifico o 

direito subjetivo à progressão na carreira e a inércia do Ente Público. A 

conduta omissiva do ente Requerido constitui violação ao Princípio da 

Legalidade e vem sendo enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA 

INDIVIDUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. 

ELEVAÇÃO DE NÍVEL PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO 

EM CURSO SUPERIOR. EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a 

exigência legal para a elevação de nível do profissional da educação, 

mediante apresentação de diploma de conclusão de curso superior, 

devidamente registrado, e diante da inércia da administração em não 

realizar, oportune tempore, o processo avaliatório, exigido por lei, deve ser 

concedida a ordem impetrada para garantir o direito líquido e certo à 

promoção pretendida. Obediência à Lei Federal nº 9.394/96 que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. 

MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não 

há qualquer impedimento para impetração de Mandado de Segurança no 

caso dos autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, 

vez que há plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois 

apresentados os fatos correlatos à incidência da norma, bem como 

juntando prova pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a 

decisão concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito 

em provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9º, § 6º, 

da Lei Municipal, nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de anuência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito”. (Apelação Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator – Exmo. Sr. Des. José Tadeu 

Cury, Data Julgamento: 28.06.2011). Com efeito, há dois requisitos para a 

promoção nas classes previstas na Lei de Regência da Careira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande, quais sejam, o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo citado, consoante 

previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar nº 3797/2012. No caso 

em tela, a Impetrante comprovou o vínculo jurídico com o Impetrado, na 

condição de servidora efetiva e o ato omissivo consistente na não 

efetivação da progressão, após decorrido o interstício exigido. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO 

FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM CLASSE SUPERIOR. 

POSSIBILIDADE. FALTA DE EFETIVAÇÃO DO REERIDO ATO. OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. 

DEVER DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO 

PROVIDO. Quando da posse de servidor devidamente aprovado em 

concurso público deve-se averiguar sua graduação, requisitos que este 

possui para que seja o mesmo enquadrado na classe correspondente a 

sua titulação, respeitando é claro a legislação de regência da repartição, 

até para um melhor aproveitamento do mesmo no órgão público ao qual 

logrou êxito em certame público. Provados os requisitos legais exigidos 

deve ser concedida a progressão funcional dos professores para a 

classe superior. (TJ/MT Ap 37973/2010, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, 

Quarta Câmara Cível, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 

08/12/2011)”. Portanto, do conjunto probatório dos autos, observo que a 

impetrante possui cerca de 22 anos e 06 meses de tempo de serviço, 

preenchendo o interstício necessário para promoção do nível apenas para 

o Nível 8, pois possui um período não computado quando afastou-se das 

funções, sem ônus, no período de 01.05.1996 a 01.04.1997. Por outro 

lado, denota-se que a impetrante possui o grau de formação necessário 

para a progressão de Classe almejada. Outrossim, não há que se falar em 

litispendência, pois o objetivo da presente ação é tutelar determinada 

violação de direito líquido e certo, a medida que a outra ação discute-se as 

obrigações de pagar valores. Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA para que seja efetuada a progressão 

funcional e o enquadramento da impetrante para a Classe C, Nível 8, em 

face da existência de direito líquido e certo, pelos motivos acima 

esposados e fundamentados, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil declaro extinto o processo, com resolução do mérito. Em 

consequência, diante da presença da verossimilhança do direito alegado 

e, ainda, diante do perigo da demora, defiro a medida liminar pleiteada, com 

fundamento na Lei n. 12.016/2009. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Ao reexame necessário nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 

12.016/2009. Com o trânsito em julgado, e, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 4 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001684-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PINHO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001684-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONAS PINHO DE LARA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, JONAS 

PINHO DE LARA, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente 

“ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando o recebimento do benefício previdenciário. A petição inicial 

veio instruída com procuração e documentos. A realização de perícia 

médica judicial concluiu pelo não reconhecimento da redução da 

capacidade funcional do requerente (ID 22624788). Citado, o Instituto 

apresentou contestação (ID 24249841). Intimada, a parte autora se deu 

por ciente acerca do laudo pericial (ID 24725681). É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame 
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do mérito, adiantando que o pedido é improcedente. Infere-se do laudo 

pericial que a parte requerente não apresenta comprometimento funcional 

decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 08 de março de 2017. 

Ou seja, não possui redução da sua capacidade funcional laborativa, 

embora tenha sido diagnosticado com sequela de fratura do tornozelo 

esquerdo. Fora submetido ao tratamento cirúrgico, e sua patologia está 

consolidada clinicamente. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

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.” No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 

auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). No presente caso, restou 

aclarado no laudo médico da perícia judicial realizada que a parte autora 

não possui lesões que impliquem em sua capacidade laboral. Desse modo, 

não preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado. Nesse 

sent ido o Tribunal  Regional  Federal  da 1º Região: 

PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. 

LIMITAÇÃO LABORAL NÃO CONSTATADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O 

art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91 e o art. 104, do Decreto n. 3.048/99 preveem 

a concessão do benefício de auxílio acidente para o segurado urbano ou 

rural, exceto o doméstico, que, em função de acidente de qualquer 

natureza, tenha a sua capacidade laborativa reduzida para exercer sua 

atividade habitual. 2. O Decreto 3.048/99, em seu artigo 104, § 4º, traduz 

que “não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso: I - 

que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem 

repercussão na capacidade laborativa; e II - de mudança de função, 

mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida 

preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho”. 3. A 

perícia judicial não constatou qualquer sequela incapacitante da atividade 

laboral da requerente, bem como atestou que está em atividade compatível 

e não apresenta nenhuma dificuldade para a execução do trabalho, fator 

impeditivo de concessão do benefício. 3. Pedido de auxílio-acidente julgado 

improcedente. 4. Apelação da parte autora não provida”. (TRF-1-AC: 

00022612720164013810  0002261-27 .2016 .4 .01 .3810 ,  Re la tp r 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de 

julgamento: 26/04/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

15/05/2017 e-DJF1). Assim, diante do contexto materializado, o 

indeferimento do pedido do Autor 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, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

presente ação, por ausência de nexo causal e, por consequência julgo 

extinto o processo, com julgamento do mérito. Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 3º do CPC), contudo suspensa 

a sua exigibilidade, nos termos do art. 12, da Lei 1060/50. 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, 3 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (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: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, 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, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido 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. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (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: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, 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, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido 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. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010732-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZEIA BRASIL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GUARANA 

LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 09/10/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019142-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GOMES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019142-23.2019.8.11.0002. INTERESSADO: SEBASTIAO EVANGELISTA 

DE SOUZA REQUERIDO: JESSICA GOMES RIBEIRO Vistos, etc. Analisando 

a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de tutela de urgência e/ou 

evidência. DESIGNE-SE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as 

partes. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

REQUERIDA no endereço informado no id. 29068339 para 

COMPARECIMENTO, 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 implicará 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006512-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MARA SILVA VIANA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006512-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SUELLEN MARA SILVA 

VIANA MARCONDES REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, 

etc. Analisando a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de tutela de 

urgência e/ou evidência. DESIGNE-SE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 

54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do 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 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

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 implicará 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006608-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006608-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VITORIA COSMO DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS 

DE PAGAMENTO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para 

EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar documento que 

comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a 

consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada 

nas Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, 

porquanto o documento juntado (id. 29669809) não apresenta a data da 

inscrição, inviabilizando o pedido de dano moral. 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 audiência designada, evitando 

a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, a qual será 

novamente designada após o cumprimento da diligência 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. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015528-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIELSON LIMA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015528-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAVI RODRIGUES MACHADO 

REQUERIDO: ALIELSON LIMA DE ARRUDA Vistos, etc. Como última 

tentativa de citação da parte requerida, acolho a manifestação de id. 

2985089. DESIGNE-SE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as 

partes. Expeça-se o devido mandado, alertando o Oficial de Justiça sobre 

o acompanhamento no cumprimento do mesmo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELAINE CRISTINA LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

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 DESPACHO Processo: 

1001565-95.2020.8.11.0002. AUTOR: DELAINE CRISTINA LEITE DE 

FIGUEIREDO REU: OI S.A Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 

29445152. Analisando a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de tutela 

de urgência e/ou evidência. DESIGNE-SE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 

54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do 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 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

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 implicará 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020430-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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 DESPACHO Processo: 

1020430-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAIRA MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar o documento de id. 29553970 de forma completa, 

sob pena de indeferimento da inicial (Art. 321, Parágrafo único do CPC). 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES AMERICO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REU)

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 DESPACHO Processo: 

1001045-38.2020.8.11.0002. AUTOR: ALCIDES AMERICO DE OLIVEIRA 

REU: HIPERCARD BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Acolho a manifestação 

de id. 29209965, a fim de evitar novamente a propositura da ação, em 

homenagem aos princípios regentes desta Justiça Especializada. 

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. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar 

documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – 

devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e 

SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 

(sessenta) dias, porquanto o documento juntado no id. 27984663 não 

fornece os dados necessários à análise de eventual danos morais. 

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 a CNH juntada no 

id. 27984644 não está legível. A não apresentação dos documentos na 

forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007167-67.2020.8.11.0002

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

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

REGIANA JOAO SILVA OAB - 433.195.268-12 (REPRESENTANTE)

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 DESPACHO Processo: 

1007167-67.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: REGIANA JOAO SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de 

Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, porquanto o 

documento juntado no id. 29823402 não apresenta a data da inscrição, e 

não etá disposto em sua integralidade. 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 audiência designada, evitando a vinda 

desnecessária da parte autora à solenidade, a qual será novamente 

designada após o cumprimento da diligência 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. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007324-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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 DESPACHO Processo: 

1007324-40.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMIR DE SOUZA MARTINS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 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 o documento juntado no id. 29882707 não é idôneo a este fim. 

Ainda, 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, cópia do histórico de consumo e do histórico de 

pagamento da unidade consumidora. Informo que os documentos 

supracitados podem ser retirados pela internet, no site da reclamada, ou 

pessoalmente em uma das agências de atendimento. 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 audiência 

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. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007349-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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 DESPACHO Processo: 

1007349-53.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RAIMUNDA DE ABREU SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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. 29890432 está com a numeração ilegível. Ainda, 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando 

aos autos, o Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que 

subscreve a inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e 

seguintes do CPC/2015, pois a procuração juntada no id. 29890432 foi 

emitida em 19.06.2018. 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. 
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007382-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADONE GONCALO REVELLES PEREIRA (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 DESPACHO Processo: 

1007382-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADONE GONCALO REVELLES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO PAN 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/2015, colacionando aos autos, o Instrumento 

de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, 

pois a procuração juntada no id. 29909570 está sem data de emissão. A 

não apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, 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. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007437-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADONE GONCALO REVELLES PEREIRA (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 DESPACHO Processo: 

1007437-91.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADONE GONCALO REVELLES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 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/2015, colacionando aos autos, 

o Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada no id. 29924751 está sem data de 

emissão. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, 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. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012525-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA JACINTO LIMA (EXECUTADO)

JOSE DE BARROS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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: 

1012525-47.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: JOSE DE BARROS FILHO, ANA CAROLINA 

JACINTO LIMA Visto. Denota-se dos autos que o acordo do ID 28845522 já 

foi devidamente homologado por sentença, bem como, foi dado baixa na 

restrição Renajud lançada sobre veículo da executada (ID 28809297). 

Expeça-se alvará judicial para a executada dos valores bloqueados, 

conforme determinado na decisão do ID 28809297, na conta indicada no ID 

29020358. Em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. P. Intime-se. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE CARVALHO PIMENTEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000232-11.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: GABRIELA DE CARVALHO PIMENTEL Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000385-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIO MARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY PEREIRA DA SILVA 35281227149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000385-44.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: BENEDITO JULIO MARCELO 

EXECUTADO: MARLY PEREIRA DA SILVA 35281227149 Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DAS GRACAS MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000823-70.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ANTONIA DAS GRACAS MORAES Vistos etc. Trata-se 

de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ARRUDA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000209-65.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: SAMUEL ARRUDA DE 

CARVALHO Vistos etc. DEFIRO a substituição do polo passivo, diante da 

cláusula terceira do contrato apresentado (ID 28307499), para que faça 

constar como executado CARLOS SULEI BENEDITO CORREA, inscrito no 

CPF 545.965.641-91, conforme ID 28307498. Nesta oportunidade, 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando 

aos autos, o Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que 

subscreve a inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e 

seguintes do CPC/2015, pois a procuração juntada é de 02.02.2018. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o 

decurso do prazo acima mencionado, sem manifestação, volte-me os 

autos conclusos para extinção. Em caso de atendimento da determinação 

acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDA VELOZO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000230-41.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: FERNANDA VELOZO PEREIRA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001374-50.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ELIZA MARQUES DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001388-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001388-34.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: GIOVANNA SILVA SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001576-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PEREIRA NETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001576-27.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JOANA PEREIRA NETA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 
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de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 

interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-77.2020.8.11.0002

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:

EDYLSON FIGUEIREDO PINTEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001702-77.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: EDYLSON FIGUEIREDO PINTEL Vistos etc. Trata-se 

de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001800-62.2020.8.11.0002

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:

EDMILSON ANTONIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001800-62.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: EDMILSON ANTONIO DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002389-54.2020.8.11.0002

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:

MTL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002389-54.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: MTL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 
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IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002391-24.2020.8.11.0002

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:

ROBSON DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002391-24.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: ROBSON DE SOUZA RODRIGUES Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002749-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MARTHA DO NASCIMENTO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002749-86.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE-QUADRA 15 EXECUTADO: TATIANA MARTHA DO 

NASCIMENTO PEREIRA 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/2015, colacionando aos autos, o Instrumento de 

Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, 

pois a procuração juntada é de 16.07.2018. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002993-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002993-15.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: SIMONE RODRIGUES BRAGA 

DINIZ EXECUTADO: JOSE APARECIDO DA COSTA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 
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deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003062-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINAR FERNANDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 

(ADVOGADO(A))

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003062-47.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: VALDINAR FERNANDES 

FERREIRA EXECUTADO: GONCALO JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001403-03.2020.8.11.0002

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:

ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001403-03.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA 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/2015, colacionando 

aos autos, planilha de cálculo referente ao valor dos meses cobrados na 

inicial, em consonância ao valor da causa. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SALVADOR BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000434-85.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FABIANA SALVADOR BORGES 

EXECUTADO: LUIZ ANTONIO PEREIRA ALVES 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/2015, colacionando aos autos, 

comprovante de residência em nome próprio, emitido com no máximo 90 

dias, bem como documento pessoal com foto, vez que o juntado consta 

somente o verso. A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 
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para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003080-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003080-68.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: THAYNA GOMES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003159-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS COCHER FAGIOLLI CASSIMIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003159-47.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: LEONIDAS COCHER FAGIOLLI CASSIMIRO DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003456-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003456-54.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: MRV ENGENHARIA 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/2015, colacionando 

aos autos, documento de identificação do síndico, bem como a convenção 

do condomínio. A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 
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POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003466-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA VICTORIA DE MORAES PANIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003466-98.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ANA VICTORIA DE MORAES 

PANIZ 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/2015, colacionando aos autos, documento de identificação do síndico, 

bem como convenção do condomínio. A não apresentação do documento 

na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003470-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003470-38.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: DANILO PEREIRA BORGES 

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/2015, 

colacionando aos autos, documento de identificação do síndico, bem como 

convenção do condomínio. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003474-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DA CRUZ SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003474-75.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: TATIANE DA CRUZ SILVA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 

interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003480-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira (EXECUTADO)

JESSICA MACEDO CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003480-82.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: ANDERSON ROSA FERREIRA, JESSICA MACEDO CAETANO 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003487-74.2020.8.11.0002

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:

ARISTIDES DE ANDRADE JUNQUEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003487-74.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: ARISTIDES DE ANDRADE JUNQUEIRA NETO Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003629-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003629-78.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: ANGELA MARIA FERREIRA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 
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Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003631-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER DE MOURA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003631-48.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: EBER DE MOURA ARAUJO Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003638-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003638-40.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: VANIA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003657-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE DE CARVALHO JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003657-46.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: MARCILENE DE CARVALHO JESUS Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 
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oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003661-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN LEONARDO AMORIM LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003661-83.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: JONATHAN LEONARDO AMORIM LIMA Vistos etc. Trata-se 

de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003664-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003664-38.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: LAURA CRISTINA DA COSTA LIMA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003666-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003666-08.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: BRUNO LUIS DA SILVA AMORIM Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 
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carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003668-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE GOMES MARCULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003668-75.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: FRANCIELLE GOMES MARCULINO Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003673-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA PADIM MACHADO (EXECUTADO)

FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003673-97.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA, CAROLINA PADIM MACHADO 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003982-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003982-21.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CELSO DE OLIVEIRA 

NOGUEIRA EXECUTADO: GLEICY APARECIDA DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004031-62.2020.8.11.0002

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:

GIORGIO ALDIGUERI TRENTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004031-62.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: GIORGIO ALDIGUERI TRENTIN Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004043-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FATIMA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004043-76.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: CRISTIANE FATIMA DE ALMEIDA 

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/2015, 

colacionando aos autos, documento de identificação do síndico, bem como 

convenção do condomínio. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004047-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANNY RODRIGUES FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004047-16.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: CLEIDIANNY RODRIGUES FREIRE 

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/2015, 

colacionando aos autos, documento de identificação do síndico, bem como 

convenção do condomínio. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 
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conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004052-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMBERG SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004052-38.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ALDEMBERG SANTOS SOUZA 

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/2015, 

colacionando aos autos, documento de identificação do síndico, bem como 

convenção do condomínio. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004056-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZAINY LAURA RODRIGUES MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004056-75.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: JOZAINY LAURA RODRIGUES 

MENDES 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/2015, colacionando aos autos, documento de identificação do síndico, 

bem como convenção do condomínio. A não apresentação do documento 

na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004059-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004059-30.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ALINE APARECIDA FIGUEIREDO 

DA SILVA 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/2015, colacionando aos autos, documento de identificação do síndico, 

bem como convenção do condomínio. A não apresentação do documento 

na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 
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bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004527-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA SEBASTIANA TENUTES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004527-91.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: AMANDA CRISTINA DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: ELIANA SEBASTIANA TENUTES SILVA Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004797-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE FERREIRA DOS SANTOS LEAO OAB - MT20365/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004797-18.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERNANDO PEREIRA SANTOS 

EXECUTADO: CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO Vistos etc. Trata-se 

de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004991-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ANTONIO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004991-18.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: TIAGO ANTONIO FERNANDES Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à 

parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, 

PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os 

autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à 

penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, 

venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para 

que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. 

Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do 

bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 
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apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004315-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADELAR CUNHA (EXECUTADO)

MEYRE CRISTINE REZENDE DOS SANTOS CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004315-70.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE-QUADRA 15 EXECUTADO: MEYRE CRISTINE REZENDE 

DOS SANTOS CUNHA, JOSE ADELAR CUNHA 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/2015, colacionando aos autos, 

o Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada é de 16.07.2018, bem como Ata da 

Assembleia da eleição do síndico. A não apresentação do documento na 

forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004352-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (EXEQUENTE)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CAMBRAIA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004352-97.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO EXECUTADO: 

CARLOS ALBERTO CAMBRAIA FILHO 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/2015, colacionando aos autos, 

comprovante de residência do Sr. LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO, 

ou comprovar vínculo ao titular do documento juntado; bem como a juntada 

do documento de ID 29045656, tendo em vista que apresenta erro na 

exibição. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005417-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA PENARIOL SAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005417-30.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: RENATA PENARIOL SAVES Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 
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débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO ESTA DECISÃO COMO 

CARTA DE CITAÇÃO. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019971-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE DE ANDRADE SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019971-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS ANDRE DE 

ANDRADE SOBRINHO REQUERIDO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS 

LTDA Vistos etc. Considerando a apresentação de documento 

comprobatório (ID 28893041), acolho a justificativa apresentada. Assim, 

designe-se nova audiência de conciliação no evento seguinte, 

intimadando-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALETHIA INGRID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMB TEXTIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDREA CARVALHO RATTI OAB - SP155424 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009932-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALETHIA INGRID ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: IMB TEXTIL S.A. Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

redesignação de audiência (ID 28630692), tendo em vista a juntada de 

documento comprobatório de ausência na comarca na data da audiência 

designada. Indefiro, via de consequência, o pedido de extinção do feito 

formulado pela parte reclamada no ID 28865723. Assim, designe-se nova 

audiência de conciliação, intimando-se as partes. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019878-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-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: 

1019878-41.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOAO BATISTA CABRAL 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Considerando a presença de 

certidão de comparecimento obtida em secretaria, acolho a justificativa 

apresentada no ID 28838753. Assim, designe-se nova audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020261-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020261-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILLIAN LIMA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada no 

ID 28915733, considerando a apresentação de documento comprobatório 

de que a parte autora estava em viagem a trabalho. Assim, designe-se 

nova audiência de conciliação, intimando-se as partes. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020606-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-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: 

1020606-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KEVIN MACIEL DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando a apresentação de 

Boletim de Ocorrência, acolho a justificativa apresentada no ID 29074658. 

Assim, designe-se nova audiência de conciliação, intimando-se as partes. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN APARECIDA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-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 DESPACHO Processo: 

1000822-85.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SUELLEN APARECIDA DE 

BRITO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando a apresentação de documento 

comprobatório, acolho a justificativa apresentada no ID 29282098. Assim, 

designe-se nova audiência de conciliação, intimando-se as partes. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007793-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARRAFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007793-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELO 

CARRAFA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANAYRA 

LAURA DE MORAES PROENCA POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 7 de março 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: 1016442-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-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: 

1016442-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CAROLINA DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. Considerando a apresentação de certidão de 

comparecimento, acolho a justificativa apresentada no ID 29321055. 

Assim, designe-se nova audiência de conciliação, intimando-se as partes. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020562-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco IBI s/A banco Multiplo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020562-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANILO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Acolho a 

justificativa apresentada no ID 29010379, considerando a apresentação 

de documento comprobatório de que o promovente não estava na 

comarca na data. Assim, designe-se nova audiência de conciliação, 

intimando-se as partes. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020539-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 

1020539-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE 

OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Acolho a justificativa apresentada no ID 28990036, uma vez que houve 

juntada de documentos comprobatórios do alegado. Assim, designe-se 

nova audiência de conciliação, intimando-se as partes. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005740-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE MARIA DE CAMPOS CRUZ (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005740-69.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JOICE MARIA DE CAMPOS CRUZ, 

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA Visto. INTIMO A PARTE 

EXEQUENTE para se manifestar no prazo legal, SOBRE OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO DO ID 27316743. Após conclusos para decisão. cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito A

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007794-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANDO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007794-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ERIVANDO 

ARAUJO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 7 de março 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: 1007795-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA CHIMENES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007795-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KELLY CRISTINA 

CHIMENES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA 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: 

13/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 7 de março 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: 1007796-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEFFER LUCAS LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007796-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALLEFFER 

LUCAS LIMA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA 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: 13/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 7 de março 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: 1007798-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007798-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SILVANI MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 7 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005417-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA PENARIOL SAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005417-30.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: RENATA PENARIOL SAVES Vistos etc. 

Corrijo parcialmente o despacho anterior, que continha erro material. 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando 

aos autos, o Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que 

subscreve a inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e 

seguintes do CPC/2015, pois a procuração juntada é de 27.04.2018. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o 

decurso do prazo acima mencionado, sem manifestação, volte-me os 

autos conclusos para extinção. Em caso de atendimento da determinação 

acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se as providencias do despacho 

de ID 29981785.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008064-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DE PADUA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 26/08/2019 

12:55 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008064-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DE PADUA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 26/08/2019 

12:55 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008064-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DE PADUA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008064-32.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Intimar para 

apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 

05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 8 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 08/03/2020 

11:18:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018743-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DE PINHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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))

 

Processo n. 1018743-91.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Intimar para 

apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 

05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 8 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 08/03/2020 

11:24:41

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012107-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY KENJI KATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA TYEMI KATO MIYAJIMA OAB - DF59324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1012107-12.2019.8.11.0002 Vistos etc. Em análise dos autos, 

observo que não há elementos probantes suficientes para a solução do 

litígio oposto entre as partes, diante da controvérsia relativas a ocorrência 

do referido fato e, tendo em vista o requerimento da parte autora, sendo 

imprescindível maior dilação probatória, motivo pelo qual DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30/03/2020, às 09h40min, 

que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO 

AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiência, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017852-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHAN ESPINDOLA DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1017852-70.2019.8.11.0002 Vistos etc. Em análise dos autos, 

observo que não há elementos probantes suficientes para a solução do 

litígio oposto entre as partes, diante da controvérsia relativas a ocorrência 

do referido evento tendo em vista o requerimento da parte autora ID 

28501804, se torna imprescindível maior dilação probatória, motivo pelo 

qual DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30/03/2020, 

às 10h20min, que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga (Art. 37 da Lei 

9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes 

trazer eventuais testemunhas na audiência, nos termos do artigo 34, da 

Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015862-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GABRIEL DE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FRANCISCO BARROS DE PAULA (REQUERIDO)

SATIRIO FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1015862-44.2019.8.11.0002 Vistos etc. Em análise dos autos, 

observo que não há elementos probantes suficientes para a solução do 

litígio oposto entre as partes, e tendo em vista o requerimento de ambas as 

partes conforme ID 27547796, se torna imprescindível maior dilação 

probatória, motivo pelo qual DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 30/03/2020, às 11h, que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga 

(Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, 

cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na audiência, nos termos do 

artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019665-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DOMINGAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CABRAL DE BARROS (REQUERIDO)

V. A. CABRAL DOS SANTOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1019665-35.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Daniela Domingas de Arruda Polo Passivo: V. A. Cabral dos Santos EIRELI 

e Jean Cabral de Barros Vistos etc. Em análise dos autos, observo que 

não há elementos probantes suficientes para a solução do litígio oposto 

entre as partes, sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme 

pleiteado pela parte Requerida na contestação, a fim de que comprove os 

fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para 

tanto as partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob 

pena de preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 02 de abril de 2020, às 11:00 horas, que deverá ser dirigida pelo Juiz 

Leigo (Art. 37 da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY BAZAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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Processo nº 1000986-50.2020.8.11.0002 Reclamante: VALDINEY BAZAM 

Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO DESPACHO 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para, no prazo de 02 (dois) dias, se 

pronunciar sobre a manifestação e documento anexo ao Id. nº 29333897. 

Após, façam os autos imediatamente conclusos para prolação da 

sentença. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMOCIR FRANCO GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1000953-60.2020.8.11.0002 Reclamante: DALMOCIR 

FRANCO GOMES PINHEIRO Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO 

PADRONIZADO DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para, no 

prazo de 02 (dois) dias, se pronunciar sobre a manifestação e 

documentos anexos ao Id. nº 29389791. Após, façam os autos 

imediatamente conclusos para prolação da sentença. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010253-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1010253-80.2019.8.11.0002 Reclamante: BARBOSA E 

RAMOS LTDA - EPP Reclamado: LUCIANO SANTIAGO DESPACHO Vistos, 

etc. Consoante se extrai do termo de audiência de conciliação (Id. nº 

29165246), a empresa Reclamante fez menção à possibilidade de ser 

formalizado um acordo entre as partes. Destarte, intime-se a parte Autora 

para, no prazo de 02 (dois) dias, informar ao juízo se realmente houve a 

formalização de algum acordo e, em caso positivo, apresentar a minuta 

para a sua devida homologação. Decorrido o prazo supracitado, 

independentemente de manifestação, façam os autos imediatamente 

conclusos para prolação da sentença. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009087-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENNAN DE MORAES RIBEIRO OAB - MT21039/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

SACHS AUTOMOTIVE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA OAB - SP101878 (ADVOGADO(A))

LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR OAB - SP65128 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009087-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, SACHS AUTOMOTIVE 

BRASIL LTDA Vistos etc. Em análise dos autos, observo que é necessária 

a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

Instrução para o dia 01 de abril de 2020, às 10h20min, que deverá ser 

dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS 

PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiencia, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 

34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-80.2020.8.11.0002

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

JOAO MARCOS GOMES ROSA OAB - MT27228/O (ADVOGADO(A))

MARIA RODRIGUES FEITOSA OAB - 361.706.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

Processo n. 1001566-80.2020.8.11.0002 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) REPRESENTANTE: 

JOAO MARCOS GOMES ROSA - MT27228/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 13/04/2020 Hora: 14:55 , 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. Bem como, para ciência da decisão liminar Deferida ID retro. 

VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 09/03/2020 08:03:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007810-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES DE FREITAS 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. 1007810-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCELIA ALVES 

DE FREITAS 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 II Data: 

14/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março 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: 1007812-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007812-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELI BUENO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VAGNER SPIGUEL JUNIOR 

POLO PASSIVO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 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: 

13/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 
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1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007085-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARACILDA GALDINO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007085-36.2020.8.11.0002 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: 13/04/2020 Hora: 15:10 , 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. Bem como para da DECISÃO inclusa no ID Nº 29921931. 

VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 09/03/2020 08:31:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007813-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON LIMA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007813-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ILTON LIMA DE 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1007240-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA LEITE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007240-39.2020.8.11.0002 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 Data: 13/04/2020 Hora: 15:25 , 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. BEM como da Decisão inclusa no ID 29922851. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 09/03/2020 08:55:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007401-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRE MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007401-49.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos comprovante de residência 

atualizado e em nome próprio ou documento que comprove vinculo com a 

parte autora sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 09/03/2020 09:07:38

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002858-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1002858-03.2020.8.11.0002 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) EXEQUENTE: LILIAN 

CALDAS RODRIGUES - MT18838-O, da DECISÃO ID 29998521. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 09/03/2020 09:11:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007408-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE CAMPOS BORGES LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007408-41.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio ou documento que 

comprove vinculo com a parte autora, emitido com no máximo 90 (noventa) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

MARCI FERRI CARVALHO DIAS 09/03/2020 09:17:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007817-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYS CLEAN OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007817-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TAYS CLEAN 

OLIVEIRA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

BISELLI CORDEIRO POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1007142-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE VITORIA BORBA DE SOUZA (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007142-54.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio ou documento que 

comprove vinculo com a parte autora emitido com no máximo 90 (noventa) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

MARCI FERRI CARVALHO DIAS 09/03/2020 09:31:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007821-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007821-54.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GRACIELI DA 

SILVA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA BISELLI 

CORDEIRO 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 II Data: 13/04/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1007128-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEOZOITA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007128-70.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 09/03/2020 09:36:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007128-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEOZOITA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007128-70.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 09/03/2020 09:36:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007823-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE ANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007823-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOCILENE ANA 

DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA BISELLI CORDEIRO 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

13/04/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março 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: 1007275-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007275-96.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio ou documento que 

comprove vinculo com a parte autora emitido com no máximo 90 (noventa) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

MARCI FERRI CARVALHO DIAS 09/03/2020 09:49:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007825-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA XAVIER DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007825-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIA XAVIER 

DE CARVALHO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA 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: 13/04/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007827-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA SILVA SOLDA (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:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007827-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ISABEL DA 

SILVA SOLDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1005090-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005090-85.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 09/03/2020 

10:31:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007834-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1007834-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IRENO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA SOARES DE 

SOUSA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010898-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº 

1010898-08.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O CERTIFICO que onde SE LÊ 

"RECEBIDO RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO" LEIA-SE "RECURSO 

INADMITIDO PELA INTEMPESTIVIDADE", CONFORME ID 29816862. 

VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 09/03/2020 10:45:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007844-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA SILVA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. U. CAZETA - EVENTOS - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1007844-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEBORA 

CRISTINA SILVA PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO PAULO 

CARVALHO FEITOSA, LEONARDO FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: 

G. U. CAZETA - EVENTOS - 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 Data: 13/04/2020 Hora: 16:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1015746-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/11/2019 16:15 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015746-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1015746-38.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 09/03/2020 

11:22:08

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016756-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-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))

 

Processo n. 1016756-20.2019.8.11.0002 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: 

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - MT10168-O , para manifestar 

quanto aos embargos de execução inclusos no ID 29980596, no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 09/03/2020 11:24:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007847-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA SILVA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. U. CAZETA - EVENTOS - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1007847-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEBORA 

CRISTINA SILVA PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO PAULO 

CARVALHO FEITOSA, LEONARDO FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: 

G. U. CAZETA - EVENTOS - 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 Data: 13/04/2020 Hora: 16:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1020581-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020581-69.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 09/03/2020 

11:32:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007849-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LARISSA PEREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007849-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BRUNA LARISSA 

PEREIRA AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

13/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março 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: 1007851-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007851-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOEL SILVA DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO 

POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS 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: 13/04/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de 

março 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: 1007852-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA BEATRIZ TIRLONI ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1007852-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIZA 

BEATRIZ TIRLONI ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

SOARES DE SOUSA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março 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: 1007853-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007853-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOEL SILVA DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO 

POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de 

março 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: 1007861-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE MARIA LEITE RODRIGUES SOARES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1007861-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GRACIELLE 
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MARIA LEITE RODRIGUES SOARES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAELA SOARES DE SOUSA POLO PASSIVO: BANCO 

PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017535-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDINETH DIVINA MORAES MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017535-72.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO(A): NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a 

sentença, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 9 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

09/03/2020 12:08:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007862-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DOMINGAS DA COSTA (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. 1007862-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDREZA 

DOMINGAS DA COSTA 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 II Data: 

13/04/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março 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: 1003058-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003058-10.2020.8.11.0002 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: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 13/04/2020 Hora: 17:10 , 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, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 09/03/2020 12:23:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007863-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007863-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO 

MANOEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1011742-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1011742-55.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A , para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 9 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

09/03/2020 12:50:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017903-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017903-81.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - MT13241-A, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 09/03/2020 

12:52:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007869-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BEZERRA DE LIMA (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. 1007869-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GILBERTO 

BEZERRA DE LIMA 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 II Data: 13/04/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015412-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY SALVATIERRA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1015412-04.2019.8.11.0002 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) Advogados do(a) EXEQUENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o deposito realizado ID 29600986, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 09/03/2020 13:00:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007871-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTHON LUIZ VILAROUCA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007871-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WELLIGTHON 

LUIZ VILAROUCA DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1007876-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007876-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALERRANDRA 

REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: RAFAELA SOARES DE SOUSA 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: 14/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1007893-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURENY MARIA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007893-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:AURENY MARIA 

SILVA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março 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: 1007894-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FELIPE SUQUERE CACIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007894-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEAN FELIPE 

SUQUERE CACIANO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 14/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1006206-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE ORTIZ RAMOS 54515955187 (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006206-29.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 14:07:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007898-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CANDIDA DA SILVA ARAUJO HERRERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007898-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA 

CANDIDA DA SILVA ARAUJO HERRERA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1006213-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATÃ 24HORAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006213-21.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 15:08:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007923-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH RAFAELA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007923-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SARAH 

RAFAELA DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 14/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1006214-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

www.vgnoticias.com.br (REU)

IZABELA ARAÚJO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006214-06.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 15:27:26

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007342-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEOMIR JOAO NUNES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (TESTEMUNHA)

 

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: 

1007342-61.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/04/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 09/03/2020 15:02:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007928-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIA PATRICIA DA SILVA (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. 1007928-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REGINEIA 

PATRICIA DA SILVA 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: 

14/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março 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: 1007929-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCILHA PAZETO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1007929-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUVERCILHA 

PAZETO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

SOARES DE SOUSA POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

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: 14/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1006212-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CAPITAL FM LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006212-36.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 15:51:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006209-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (REU)

ANDREIA FONTES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006209-81.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 15:56:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002884-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALEXANDRE OLIVEIRA DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (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))

 

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: 

1002884-98.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 16:02:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007938-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1007938-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA ALVES 

FAUSTO GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE CARNEIRO 

XAVIER POLO PASSIVO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1007939-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA GUARESCHI LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007939-30.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIELLA 

GUARESCHI LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA PIRES 

COSTA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1016747-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CARVALHO MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO RUIZ RODRIGUES OAB - MT26081/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))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007271-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007271-59.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 09/03/2020 15:18:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007282-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTHILAINE AGUIDA DE MAGALHAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007282-88.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 09/03/2020 15:33:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007945-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GLORIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007945-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLEUSA GLORIA 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

14/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março 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: 1007947-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON DA SILVA CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1007947-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JONILSON DA 

SILVA CUSTODIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA SOARES 

DE SOUSA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 9 de março 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: 1006210-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP (REU)

CLAUDIA CADORE (REU)

MARIA MIOTTO CADORE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006210-66.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 16:44:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007299-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS MENEZES (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)

 

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: 

1007299-27.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 09/03/2020 16:54:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007953-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007953-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BRUNA DE 

PAULA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1007305-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007305-34.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 09/03/2020 17:09:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007957-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE ERIKA 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:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007957-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DULCILENE 

ERIKA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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 II Data: 14/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1007310-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007474-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARY FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DENNIS MENDES DE ALMEIDA OAB - MT22294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007474-21.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:55 

Assinado eletronicamente por: LIVIA LEMOS CAMPOS 09/03/2020 

17:21:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007961-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILANI PEREIRA 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:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007961-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VILANI PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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 II Data: 14/04/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1009932-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALETHIA INGRID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMB TEXTIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDREA CARVALHO RATTI OAB - SP155424 (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 11/11/2019 17:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALETHIA INGRID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMB TEXTIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDREA CARVALHO RATTI OAB - SP155424 (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: 

1009932-45.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 17:55:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALETHIA INGRID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMB TEXTIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDREA CARVALHO RATTI OAB - SP155424 (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: 

1009932-45.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 17:56:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALETHIA INGRID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMB TEXTIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDREA CARVALHO RATTI OAB - SP155424 (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: 

1009932-45.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 17:56:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALETHIA INGRID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMB TEXTIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDREA CARVALHO RATTI OAB - SP155424 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 
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VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009932-45.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 17:56:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007977-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GONCALVES DA SILVA (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. 1007977-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUAN 

GONCALVES DA SILVA 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 Data: 14/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março 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: 1019878-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019878-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 17/12/2019 16:59:09

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)

 

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: 

1005339-36.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 09/03/2020 17:55:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019878-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019878-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 18:00:21

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020247-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KASSIA DE FREITAS PEDRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020247-35.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ANA KASSIA DE FREITAS 

PEDRO REQUERIDO: IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a audiência designada para a data 

de 05/02/2020 não se realizou a pedido da parte autora, conforme decisão 

de id. 28824453. Logo, incabível a alegação de revelia (id. 29005204) 

posto que o ato não se realizou. Deste modo, DEFIRO o pedido da 

reclamada (id. 29425726) e mantenho a audiência designada para a data 

de 10/03/2020, às 13h10min. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007553-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LOSICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007553-97.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 18:18:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007554-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LOSICH (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (TESTEMUNHA)

 

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: 

1007554-82.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

09/03/2020 18:30:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020247-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KASSIA DE FREITAS PEDRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/02/2020 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007986-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FELIX DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007986-04.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IVAN FELIX DE 

BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA 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: 14/04/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007299-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS MENEZES (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)

 

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 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1007299-27.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PATRICIA SANTOS MENEZES Endereço: RUA 109, 20, - DE 

7847/7848 AO FIM, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: rua manoel dos santos 

coimbra, 184, Inexistente, Indefinido, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 13:25 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). VÁRZEA GRANDE, 9 de março 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.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007474-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARY FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DENNIS MENDES DE ALMEIDA OAB - MT22294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1007474-21.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 38.077,22 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ARY FERREIRA MENDES 

Endereço: RUA VERTICAL, 48, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-055 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:55 , a ser realizada na 
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sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais VÁRZEA GRANDE, 9 de março 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.

Citação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1005339-36.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 15.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelame nto de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELIZETE DE SOUZA ALMEIDA Endereço: Rua Um, 10, RUA MIGUEL 

LEITE, S/N, Poço Grande - Vitória Regia, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-971 POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: 

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 9 andar Ed. 

Jatobá, Condomínio Castelo Branco Off, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 

06460-040 Senhor(a): REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência 

de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 12:40 , a ser realizada 

na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais VÁRZEA GRANDE, 9 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-80.2020.8.11.0002

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

JOAO MARCOS GOMES ROSA OAB - MT27228/O (ADVOGADO(A))

MARIA RODRIGUES FEITOSA OAB - 361.706.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001566-80.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: MARIA RODRIGUES 

FEITOSA INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. acolho a emenda à inicial de id. 29725836. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a 

parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 6/663437-2, 

e que as faturas referentes aos vencimentos de 05.11.2019, 05.12.2019 e 

08.01.2020 estão muito acima da média, em valores exorbitantes e não 

condizente com seu consumo, mesmo considerando um parcelamento que 

é somado ao valor correspondente ao consumo do mês, que ora também 

questiona (R$ 354,42 – trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

dois centavos), informando que tentou resolver administrativamente junto 

ao PROCON, mas sem sucesso, oferecendo a requerida somente o 

parcelamento da dívida novamente, com o qual não concorda. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida se 

abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, e de negativar seu 

nome, bem como cancele as faturas questionadas, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados as faturas 

questionadas (id. 29725840 e 29726441), o demonstrativo do débito do 

parcelamento anunciado (id. 29726442), bem como a reclamação perante 

o PROCON sem a resolução da questão (id. 28112840), coadunando com 

as alegações da requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. 
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Nos autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE 

e/ou RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável 

nos dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao 

consumidor DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de 

acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao status que ante. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, 

DETERMINO que a parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/663437-2 em razão do débito ora 

discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS 

O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, 

bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora 

questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a 

aplicação da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC/2015, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006833-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006833-33.2020.8.11.0002. AUTOR: VALDECI DOS SANTOS SIQUEIRA 

REU: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA “INALDITA ALTERA 

PARS”, 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 possui financiamentos consignados, mas não se 

recorda de ter contratado o valor que foi creditado em sua conta, e 

procurando o banco foi informada que não seria possível fornecer a cópia 

do contrato, pois tudo teria sido formalizado via ligação telefônica e 

pasme, nem o número de parcelas a atendente do Banco soube informar. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome seja 

excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta balcão SPC (id. 2978948) em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 5.293,35 (cinco mil e duzentos e 

noventa e três reais e trinta e cinco centavos), incluso em 07.12.2019, 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007085-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARACILDA GALDINO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007085-36.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ARACILDA GALDINO 

DELGADO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 2011 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. É 

certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos 

presentes autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação 

à mesma matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido 

que aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento 

até então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que 

entre a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 
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necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2011, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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 

RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007240-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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: 

1007240-39.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MIGUELINA LEITE DE 

OLIVEIRA 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 servidor público 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. É 

certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos 

presentes autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação 

à mesma matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido 

que aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento 

até então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que 

entre a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2009, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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 

RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007342-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEOMIR JOAO NUNES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007342-61.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NEOMIR 

JOAO NUNES DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DABERSON 

MACHADO BATISTA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO 

DE VALORES RECEBIDOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INITIO LITIS”, 

aduzindo a parte autora que outorgou procuração ao requerido para 

propositura de ação (0011326-85.2011.811.0002) da qual sobressaiu 

acordo, cabendo-lhe a importância de R$ 9.964,20 (nove mil e novecentos 

e sessenta e quatro reais e vinte centavos), da qual somente foi-lhe 

entregue a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), e tentando resolver a 

questão, não obteve sucesso. Desta forma, requer seja determinado 

liminarmente à parte requerida a devolução do valor que lhe compete, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisado os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

porquanto se constata que a liminar requer devolução imediata de valor, 

sendo que os fatos narrados dependem de prova ainda ausente no feito, 

sendo as até então constantes dos autos insuficientes ao intento, 

restando, assim, necessária a instauração do contraditório para maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 
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FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. 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 RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007531-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA 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: 

1007531-39.2020.8.11.0002. AUTOR: ARIOVALDO DA SILVA REU: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que adquiriu junto às requeridas um 

cartão de crédito com um dependente que pouco utilizou, recebendo 

posteriormente uma fatura com valor bem acima do esperado de acordo 

com suas reais compras, afirmando que tentou por diversas vezes 

resolver o problema solicitando o estorno das compras impugnadas, mas 

sem sucesso inclusive no PROCON, acabando por ter seu nome 

negativado. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta balcão SPC em que consta o apontamento 

suscitado no valor de R$ 1.313,46 (um mil e trezentos e treze reais e 

quarenta e seis centavos), incluso em 06.01.2020 (id. 29962308), 

restrição única e recente, bem como boletim de ocorrência (id. 29962307) 

e reclamação no PROCON (id. 29962315), 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: 1007553-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LOSICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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: 

1007553-97.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUIS CARLOS LOSICH 

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 servidora pública e contraiu em 2013 junto ao banco 

requerido um empréstimo consignado, mas além do valor do empréstimo, 

restou descontado valor referente a cartão de crédito – uma forma de 

compensar os juros mais baixos do consignado, sem informar o cliente 

sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - continua a ser 

descontada, e tentando resolver administrativamente a questão não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seja 

suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu holerite, bem 

como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Decido. É certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com 

teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a experiência dos 

procedimentos em relação à mesma matéria em discussão pelas diversas 

ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz à necessária 

revisão do entendimento até então adotado, com força de modificação. 

Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e o processo 

restar maduro para decisão definitiva com prolação de sentença, tal 

período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, ainda, 

considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento da 

liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença acaba 

por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos para 

uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em conformidade 

com os princípios regentes do rito especial. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2013, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. Defiro a gratuidade de 
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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 RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007554-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LOSICH (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: 

1007554-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUIS CARLOS LOSICH 

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 VALORES 

EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, aduzindo a parte autora 

que é servidora pública e contraiu em 2015 junto ao banco requerido um 

empréstimo consignado, mas além do valor do empréstimo, restou 

descontado valor referente a cartão de crédito – uma forma de compensar 

os juros mais baixos do consignado, sem informar o cliente sobre o fato, e 

tal importância - cartão de crédito - continua a ser descontada, e tentando 

resolver administrativamente a questão não obteve sucesso. Desta forma, 

requer concessão de liminar para que seja suspenso o desconto 

referente a cartão de crédito em seu holerite, bem como se abstenha de 

negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. É 

certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos 

presentes autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação 

à mesma matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido 

que aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento 

até então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que 

entre a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2015, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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 

RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006639-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE DE PAULA DUTRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006639-33.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THAYANE DE PAULA DUTRA 

FERREIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS c/c PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que é aluna do 

curso de Enfermagem da instituição requerida e está no penúltimo 

semestre, e reprovou em uma matéria (TECNOL QUIM FARMACEUTICA) no 

semestre passado, o que não a impede de cursá-la no semestre que se 

inicia, porém, ao fazer a rematrícula percebeu que as matérias de Estágio I 

e II estão bloqueadas no Sistema, e tentando resolver administrativamente, 

foi informada que as matérias referente ao estágio só são liberadas após 

“pagar” as matérias quais reprovou, o que ensejaria cursar mais um 

semestre obrigatoriamente. Desta forma, requer seja determinado à parte 

requerida que proceda com a matricula da Reclamante nas matérias de 

Estagio I e II, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento. 

Decido. Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da 

tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, porquanto a parte não trouxe 

qualquer documento que comprove que a matéria à qual reprovou 

(TECNOL QUIM FARMACEUTICA) não é pré-requisito para cursar o 

estágio, restando, assim, necessária a instauração do contraditório para 

maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que 

não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. 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 RECLAMANTE. 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 
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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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006848-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-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: 

1006848-02.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MALVINA MARIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, 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 havia solicitado seus serviços de internet, sendo 

naquele momento avisada de que não possuía porta para a internet, mas 

seria instalado o telefone fixo com a promessa era que em poucos dias 

seria realizada a instalação, e pagos três meses resolveu cancelar a 

contratação pelo serviços que não estavam sendo prestados, se 

surpreendendo com a negativação. 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 

SERASA em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 136,02 

(cento e trinta e seis reais e dois centavos), incluso em 16.05.2019, 

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: 1002884-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALEXANDRE OLIVEIRA DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002884-98.2020.8.11.0002. AUTOR: LAZARO ALEXANDRE OLIVEIRA DA 

MATA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 28810570 e 29747800. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/389311-2, e que em fevereiro/2018 foi deixado em sua 

caixa de correio documento da requerida denominado TOI, afirmando que 

na oportunidade não tinha ninguém na residência, recebendo em 

21.01.2019 uma fatura de valor exorbitante: R$ 1.201,30 (um mil e 

duzentos e um reais e trinta centavos) de vencimento 28.03.2019, 

protocolando então contestação formal junto à concessionária, e 

reclamação no PROCON, mas sem conseguir resolver a questão, e está 

desde 17.03.2019 sem fornecimento de energia na residência. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar para que seja suspensa a 

cobrança, bem como os efeitos do TOI, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Decido. Analisado os autos, verifico que não 

deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste 

momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto se 

constata que a parte informa no id. 28810570 que o CORTE OCORREU NO 

DIA 17/03/2019, o que está em discordância com o documento juntado na 

emenda (id. 29747800), porquanto no referido histórico de consumo 

denota-se que houve leitura normal de maio a setembro/2019, restando, 

assim, necessária a instauração do contraditório para maior segurança 

jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser 

REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada 

procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e 

o regular encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o 

regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. 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 RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006206-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE ORTIZ RAMOS 54515955187 (REU)

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006206-29.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

JOANICE ORTIZ RAMOS 54515955187 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL com pedido de 

antecipação de tutela, aduzindo a parte autora que é Juiz de Direito e foi 

vítima de publicação falsa e mentirosa - Fake News – quando, em 

cumprimento de seu mister proferiu decisão na qual o indiciado foi preso 

em flagrante delito por prática de crime de receptação, e em consonância 

com os ditames legais aplicou para este crime medidas cautelares 

alternativas diversas da prisão, e em continuidade, verificando a 

existência de prisão decretada em outro processo criminal pelo crime de 

latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, ao cumprir aquele alvará de soltura 

(do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele 

outro crime (latrocínio - confesso), conforme Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, e em audiência de custódia restou convertida a prisão temporária 

em prisão preventiva, garantindo a ordem pública e aplicação d alei penal. 

Afirma que, ao noticiar o acontecido, a imprensa de forma irresponsável e 

sem checar a veracidade dos fatos fez veicular de forma distorcida e 

mentirosa a matéria intitulada : ‘Cadeia não é solução’, diz juiz ao soltar 

acusado de matar servidor Público de VG” , divulgando falsamente ter 

concedido liberdade a latrocida confesso, com nítido objetivo de macular 

sua imagem profissional e pessoal e ainda intenção de provocar ira e 

revolta na comunidade e sociedade, e não de dar publicidade a fatos de 

interesse público, sua real função. Por essas razões, requer a concessão 

da medida liminar para que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de 

seu WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake 

News) as publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o 

requerente bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, 

comentário, mesmo que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do 

requerente no facebook ou em qualquer outro site de rede social na 

internet ou em qualquer outro meio de comunicação, sob pena de 

pagamento de multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência. 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 toda a 

documentação probante dos processos mencionados, prints das 

publicações na rede mundial de computadores, efetivadas pela parte 

requerida, e ainda NOTA DE ESCLARECIMENTO emitida pelo e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expondo a realidade dos fatos e se colocando à 

disposição da imprensa e sociedade para maiores esclarecimentos em 

caso de necessidade (id. 29567374), coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ressalta-se 

que as publicações objeto da lide, neste exame inicial, de fato extrapolam 

os limites estabelecidos em nosso ordenamento legal, possuindo 

nitidamente o escopo, de forma sensacionalista, macular a imagem e a 

honra da parte requerente, refletindo no próprio Poder Judiciário como um 

todo. É certo que a manifestação de opinião e a crítica são inerentes aos 

órgãos de imprensa, mormente pela internet. No entanto, incabível ao 

Judiciário permitir que sob a bandeira de direito à informação, a imagem e a 

honra de qualquer cidadão sejam violados, em desrespeito ao estado 

democrático de direito. Compulsando-se os documentos anexos aos 

autos, vê-se que tolerar a continuidade de divulgação das publicações 

como lançadas seria compactuar com a sensação de que a internet é uma 

seara sem lei, o que deve ser combatido. 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. Pelo exposto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO, 

como pugnado, que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu 

WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as 

publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o requerente 

bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo 

que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do requerente no 

facebook ou em qualquer outro site de rede social na internet ou em 

qualquer outro meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, contados da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. DEFIRO o pedido de 

redesignação da audiência de conciliação (id. 29666634), conforme 

pugnado. 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: 1006208-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (REU)

FLÁVIA BORGES (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006208-96.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, FLÁVIA BORGES Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL com pedido de antecipação de tutela, aduzindo a parte autora que 

é Juiz de Direito e foi vítima de publicação falsa e mentirosa - Fake News – 

quando, em cumprimento de seu mister proferiu decisão na qual o 

indiciado foi preso em flagrante delito por prática de crime de receptação, 

e em consonância com os ditames legais aplicou para este crime medidas 

cautelares alternativas diversas da prisão, e em continuidade, verificando 

a existência de prisão decretada em outro processo criminal pelo crime de 

latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, ao cumprir aquele alvará de soltura 

(do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele 

outro crime (latrocínio - confesso), conforme Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, e em audiência de custódia restou convertida a prisão temporária 

em prisão preventiva, garantindo a ordem pública e aplicação da alei penal. 

Afirma que, ao noticiar o acontecido, a imprensa de forma irresponsável e 

sem checar a veracidade dos fatos fez veicular de forma distorcida e 

mentirosa a matéria intitulada: Juiz manda soltar suspeito de latrocínio que 

cumpria pena por receptação em MT: ‘cadeia não é solução’, divulgando 

falsamente ter concedido liberdade a latrocida confesso, com nítido 

objetivo de macular sua imagem profissional e pessoal e ainda intenção de 

provocar ira e revolta na comunidade e sociedade, e não de dar 

publicidade a fatos de interesse público, sua real função. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar para que a parte requerida 

EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu WebSite, (sites, redes sociais, dentre 

outros que houver), (Fake News) as publicações, notícias e imagens que 

foram postadas sobre o requerente bem como se abstenha em publicar 

qualquer imagem, comentário, mesmo que indiretamente, que faça 

presumir ser a pessoa do requerente no facebook ou em qualquer outro 

site de rede social na internet ou em qualquer outro meio de comunicação, 

sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrado por Vossa 

Excelência. 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 toda a 

documentação probante dos processos mencionados, prints das 

publicações na rede mundial de computadores, efetivadas pela parte 

requerida, e ainda NOTA DE ESCLARECIMENTO emitida pelo e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expondo a realidade dos fatos e se colocando à 

disposição da imprensa e sociedade para maiores esclarecimentos em 

caso de necessidade (id. 29567914), coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ressalta-se 
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que as publicações objeto da lide, neste exame inicial, de fato extrapolam 

os limites estabelecidos em nosso ordenamento legal, possuindo 

nitidamente o escopo de, de forma sensacionalista, macular a imagem e a 

honra da parte requerente, refletindo no próprio Poder Judiciário como um 

todo. É certo que a manifestação de opinião e a crítica são inerentes aos 

órgãos de imprensa, mormente pela internet. No entanto, incabível ao 

Judiciário permitir que sob a bandeira de direito à informação, a imagem e a 

honra de qualquer cidadão sejam violados, em desrespeito ao estado 

democrático de direito. Compulsando-se os documentos anexos aos 

autos, vê-se que tolerar a continuidade de divulgação das publicações 

como lançadas seria compactuar com a sensação de que a internet é uma 

seara sem lei, o que deve ser combatido. 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. Pelo exposto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO, 

como pugnado, que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu 

WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as 

publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o requerente 

bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo 

que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do requerente no 

facebook ou em qualquer outro site de rede social na internet ou em 

qualquer outro meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, contados da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. 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: 1006211-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006211-51.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL com pedido de 

antecipação de tutela, aduzindo a parte autora que é Juiz de Direito e foi 

vítima de publicação falsa e mentirosa - Fake News – quando, em 

cumprimento de seu mister proferiu decisão na qual o indiciado foi preso 

em flagrante delito por prática de crime de receptação, e em consonância 

com os ditames legais aplicou para este crime medidas cautelares 

alternativas diversas da prisão, e em continuidade, verificando a 

existência de prisão decretada em outro processo criminal pelo crime de 

latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, ao cumprir aquele alvará de soltura 

(do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele 

outro crime (latrocínio - confesso), conforme Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, e em audiência de custódia restou convertida a prisão temporária 

em prisão preventiva, garantindo a ordem pública e aplicação da alei penal. 

Afirma que, ao noticiar o acontecido, a imprensa de forma irresponsável e 

sem checar a veracidade dos fatos fez veicular de forma distorcida e 

mentirosa a matéria intitulada: Juiz manda soltar suspeito de latrocínio que 

cumpria pena por receptação em MT: ‘cadeia não é solução’, divulgando 

falsamente ter concedido liberdade a latrocida confesso, com nítido 

objetivo de macular sua imagem profissional e pessoal e ainda intenção de 

provocar ira e revolta na comunidade e sociedade, e não de dar 

publicidade a fatos de interesse público, sua real função. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar para que a parte requerida 

EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu WebSite, (sites, redes sociais, dentre 

outros que houver), (Fake News) as publicações, notícias e imagens que 

foram postadas sobre o requerente bem como se abstenha em publicar 

qualquer imagem, comentário, mesmo que indiretamente, que faça 

presumir ser a pessoa do requerente no facebook ou em qualquer outro 

site de rede social na internet ou em qualquer outro meio de comunicação, 

sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrado por Vossa 

Excelência. 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 toda a 

documentação probante dos processos mencionados, prints das 

publicações na rede mundial de computadores, efetivadas pela parte 

requerida, e ainda NOTA DE ESCLARECIMENTO emitida pelo e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expondo a realidade dos fatos e se colocando à 

disposição da imprensa e sociedade para maiores esclarecimentos em 

caso de necessidade (id. 29567968), coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ressalta-se 

que as publicações objeto da lide, neste exame inicial, de fato extrapolam 

os limites estabelecidos em nosso ordenamento legal, possuindo 

nitidamente o escopo de, de forma sensacionalista, macular a imagem e a 

honra da parte requerente, refletindo no próprio Poder Judiciário como um 

todo. É certo que a manifestação de opinião e a crítica são inerentes aos 

órgãos de imprensa, mormente pela internet. No entanto, incabível ao 

Judiciário permitir que sob a bandeira de direito à informação, a imagem e a 

honra de qualquer cidadão sejam violados, em desrespeito ao estado 

democrático de direito. Compulsando-se os documentos anexos aos 

autos, vê-se que tolerar a continuidade de divulgação das publicações 

como lançadas seria compactuar com a sensação de que a internet é uma 

seara sem lei, o que deve ser combatido. 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. Pelo exposto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO, 

como pugnado, que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu 

WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as 

publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o requerente 

bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo 

que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do requerente no 

facebook ou em qualquer outro site de rede social na internet ou em 

qualquer outro meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, contados desta decisão, sob pena de aplicação de 

multa diária a ser arbitrada. 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: 1006213-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATÃ 24HORAS (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006213-21.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

UBIRATÃ 24HORAS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL com pedido de antecipação de tutela, 

aduzindo a parte autora que é Juiz de Direito e foi vítima de publicação 

falsa e mentirosa - Fake News – quando, em cumprimento de seu mister 

proferiu decisão na qual o indiciado foi preso em flagrante delito por 

prática de crime de receptação, e em consonância com os ditames legais 

aplicou para este crime medidas cautelares alternativas diversas da 

prisão, e em continuidade, verificando a existência de prisão decretada em 

outro processo criminal pelo crime de latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, 

ao cumprir aquele alvará de soltura (do processo de receptação), o 

acusado permaneceu preso por aquele outro crime (latrocínio - confesso), 

conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, e em audiência de custódia 

restou convertida a prisão temporária em prisão preventiva, garantindo a 

ordem pública e aplicação d alei penal. Afirma que, ao noticiar o 

acontecido, a imprensa de forma irresponsável e sem checar a 

veracidade dos fatos fez veicular de forma distorcida e mentirosa a 

matéria intitulada : ‘Cadeia não é a solução’, argumenta juiz ao decretar 

soltura de latrocida preso por receptação, divulgando falsamente ter 

concedido liberdade a latrocida confesso, com nítido objetivo de macular 

sua imagem profissional e pessoal e ainda intenção de provocar ira e 

revolta na comunidade e sociedade, e não de dar publicidade a fatos de 

interesse público, sua real função. Por essas razões, requer a concessão 

da medida liminar para que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de 

seu WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake 

News) as publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o 

requerente bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, 

comentário, mesmo que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do 

requerente no facebook ou em qualquer outro site de rede social na 

internet ou em qualquer outro meio de comunicação, sob pena de 

pagamento de multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência. 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 toda a 

documentação probante dos processos mencionados, prints das 

publicações na rede mundial de computadores, efetivadas pela parte 

requerida, e ainda NOTA DE ESCLARECIMENTO emitida pelo e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expondo a realidade dos fatos e se colocando à 

disposição da imprensa e sociedade para maiores esclarecimentos em 

caso de necessidade (id. 29567999), coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ressalta-se 

que as publicações objeto da lide, neste exame inicial, de fato extrapolam 

os limites estabelecidos em nosso ordenamento legal, possuindo 

nitidamente o escopo de, de forma sensacionalista, macular a imagem e a 

honra da parte requerente, refletindo no próprio Poder Judiciário como um 

todo. É certo que a manifestação de opinião e a crítica são inerentes aos 

órgãos de imprensa, mormente pela internet. No entanto, incabível ao 

Judiciário permitir que sob a bandeira de direito à informação, a imagem e a 

honra de qualquer cidadão sejam violados, em desrespeito ao estado 

democrático de direito. Compulsando-se os documentos anexos aos 

autos, vê-se que tolerar a continuidade de divulgação das publicações 

como lançadas seria compactuar com a sensação de que a internet é uma 

seara sem lei, o que deve ser combatido. 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. Pelo exposto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO, 

como pugnado, que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu 

WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as 

publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o requerente 

bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo 

que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do requerente no 

facebook ou em qualquer outro site de rede social na internet ou em 

qualquer outro meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, contadas da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. DEFIRO o pedido de 

redesignação da audiência de conciliação (id. 29666959), conforme 

pugnado. 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: 1006214-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

www.vgnoticias.com.br (REU)

IZABELA ARAÚJO (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006214-06.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

WWW.VGNOTICIAS.COM.BR, IZABELA ARAÚJO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL com pedido 

de antecipação de tutela, aduzindo a parte autora que é Juiz de Direito e 

foi vítima de publicação falsa e mentirosa - Fake News – quando, em 

cumprimento de seu mister proferiu decisão na qual o indiciado foi preso 

em flagrante delito por prática de crime de receptação, e em consonância 

com os ditames legais aplicou para este crime medidas cautelares 

alternativas diversas da prisão, e em continuidade, verificando a 

existência de prisão decretada em outro processo criminal pelo crime de 

latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, ao cumprir aquele alvará de soltura 

(do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele 

outro crime (latrocínio - confesso), conforme Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, e em audiência de custódia restou convertida a prisão temporária 

em prisão preventiva, garantindo a ordem pública e aplicação d alei penal. 

Afirma que, ao noticiar o acontecido, a imprensa de forma irresponsável e 

sem checar a veracidade dos fatos fez veicular de forma distorcida e 

mentirosa a matéria intitulada : ‘Cadeia não é solução’, diz juiz ao soltar 

acusado de matar servidor Público de VG, divulgando falsamente ter 

concedido liberdade a latrocida confesso, com nítido objetivo de macular 

sua imagem profissional e pessoal e ainda intenção de provocar ira e 

revolta na comunidade e sociedade, e não de dar publicidade a fatos de 

interesse público, sua real função. Por essas razões, requer a concessão 

da medida liminar para que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de 

seu WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake 

News) as publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o 

requerente bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, 

comentário, mesmo que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do 

requerente no facebook ou em qualquer outro site de rede social na 

internet ou em qualquer outro meio de comunicação, sob pena de 

pagamento de multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência. 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 toda a 

documentação probante dos processos mencionados, prints das 

publicações na rede mundial de computadores, efetivadas pela parte 

requerida, e ainda NOTA DE ESCLARECIMENTO emitida pelo e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expondo a realidade dos fatos e se colocando à 

disposição da imprensa e sociedade para maiores esclarecimentos em 

caso de necessidade (id. 29568016), coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ressalta-se 

que as publicações objeto da lide, neste exame inicial, de fato extrapolam 

os limites estabelecidos em nosso ordenamento legal, possuindo 

nitidamente o escopo de, de forma sensacionalista, macular a imagem e a 
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honra da parte requerente, refletindo no próprio Poder Judiciário como um 

todo. É certo que a manifestação de opinião e a crítica são inerentes aos 

órgãos de imprensa, mormente pela internet. No entanto, incabível ao 

Judiciário permitir que sob a bandeira de direito à informação, a imagem e a 

honra de qualquer cidadão sejam violados, em desrespeito ao estado 

democrático de direito. Compulsando-se os documentos anexos aos 

autos, vê-se que tolerar a continuidade de divulgação das publicações 

como lançadas seria compactuar com a sensação de que a internet é uma 

seara sem lei, o que deve ser combatido. 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. Pelo exposto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO, 

como pugnado, que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu 

WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as 

publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o requerente 

bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo 

que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do requerente no 

facebook ou em qualquer outro site de rede social na internet ou em 

qualquer outro meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, contados desta decisão, sob pena de aplicação de 

multa diária a ser arbitrada. DEFIRO o pedido de redesignação da 

audiência de conciliação (id. 29666950), conforme pugnado. 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: 1006212-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CAPITAL FM LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006212-36.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

RADIO CAPITAL FM LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL com pedido de 

antecipação de tutela, aduzindo a parte autora que é Juiz de Direito e foi 

vítima de publicação falsa e mentirosa - Fake News – quando, em 

cumprimento de seu mister proferiu decisão na qual o indiciado foi preso 

em flagrante delito por prática de crime de receptação, e em consonância 

com os ditames legais aplicou para este crime medidas cautelares 

alternativas diversas da prisão, e em continuidade, verificando a 

existência de prisão decretada em outro processo criminal pelo crime de 

latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, ao cumprir aquele alvará de soltura 

(do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele 

outro crime (latrocínio - confesso), conforme Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, e em audiência de custódia restou convertida a prisão temporária 

em prisão preventiva, garantindo a ordem pública e aplicação d alei penal. 

Afirma que, ao noticiar o acontecido, a imprensa de forma irresponsável e 

sem checar a veracidade dos fatos fez veicular de forma distorcida e 

mentirosa a matéria intitulada : ‘Juiz manda soltar suspeito de latrocínio em 

MT e diz que ‘Cadeia não é solução’, divulgando falsamente ter concedido 

liberdade a latrocida confesso, com nítido objetivo de macular sua imagem 

profissional e pessoal e ainda intenção de provocar ira e revolta na 

comunidade e sociedade, e não de dar publicidade a fatos de interesse 

público, sua real função. Por essas razões, requer a concessão da 

medida liminar para que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de 

seu WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake 

News) as publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o 

requerente bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, 

comentário, mesmo que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do 

requerente no facebook ou em qualquer outro site de rede social na 

internet ou em qualquer outro meio de comunicação, sob pena de 

pagamento de multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência. 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 toda a 

documentação probante dos processos mencionados, prints das 

publicações na rede mundial de computadores, efetivadas pela parte 

requerida, e ainda NOTA DE ESCLARECIMENTO emitida pelo e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expondo a realidade dos fatos e se colocando à 

disposição da imprensa e sociedade para maiores esclarecimentos em 

caso de necessidade (id. 29567986), coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ressalta-se 

que as publicações objeto da lide, neste exame inicial, de fato extrapolam 

os limites estabelecidos em nosso ordenamento legal, possuindo 

nitidamente o escopo de, de forma sensacionalista, macular a imagem e a 

honra da parte requerente, refletindo no próprio Poder Judiciário como um 

todo. É certo que a manifestação de opinião e a crítica são inerentes aos 

órgãos de imprensa, mormente pela internet. No entanto, incabível ao 

Judiciário permitir que sob a bandeira de direito à informação, a imagem e a 

honra de qualquer cidadão sejam violados, em desrespeito ao estado 

democrático de direito. Compulsando-se os documentos anexos aos 

autos, vê-se que tolerar a continuidade de divulgação das publicações 

como lançadas seria compactuar com a sensação de que a internet é uma 

seara sem lei, o que deve ser combatido. 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. Pelo exposto, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO, 

como pugnado, que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu 

WebSite, (sites, redes sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as 

publicações, notícias e imagens que foram postadas sobre o requerente 

bem como se abstenha em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo 

que indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do requerente no 

facebook ou em qualquer outro site de rede social na internet ou em 

qualquer outro meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa 

diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, contado da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. 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: 1006209-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (REU)

ANDREIA FONTES (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006209-81.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

GAZETA DIGITAL LTDA - ME, ANDREIA FONTES Vistos, etc. Acolho a 

competência declinada de id. 29748770. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL com pedido de 

antecipação de tutela, aduzindo a parte autora que é Juiz de Direito e foi 

vítima de publicação falsa e mentirosa - Fake News – quando, em 

cumprimento de seu mister proferiu decisão na qual o indiciado foi preso 

em flagrante delito por prática de crime de receptação, e em consonância 

com os ditames legais aplicou para este crime medidas cautelares 

alternativas diversas da prisão, e em continuidade, verificando a 

existência de prisão decretada em outro processo criminal pelo crime de 

latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, ao cumprir aquele alvará de soltura 

(do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele 

outro crime (latrocínio - confesso), conforme Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, e em audiência de custódia restou convertida a prisão temporária 

em prisão preventiva, garantindo a ordem pública e aplicação d alei penal. 

Afirma que, ao noticiar o acontecido, a imprensa de forma irresponsável e 

sem checar a veracidade dos fatos fez veicular de forma distorcida e 

mentirosa a matéria intitulada : Jovem que matou servidor público é solto 

pela Justiça, divulgando falsamente ter concedido liberdade a latrocida 

confesso, com nítido objetivo de macular sua imagem profissional e 

pessoal e ainda intenção de provocar ira e revolta na comunidade e 

sociedade, e não de dar publicidade a fatos de interesse público, sua real 

função. Por essas razões, requer a concessão da medida liminar para que 

a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu WebSite, (sites, redes 

sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as publicações, notícias 

e imagens que foram postadas sobre o requerente bem como se abstenha 

em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo que indiretamente, que 

faça presumir ser a pessoa do requerente no facebook ou em qualquer 

outro site de rede social na internet ou em qualquer outro meio de 

comunicação, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrado por 

Vossa Excelência. 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 toda a documentação probante dos processos 

mencionados, prints das publicações na rede mundial de computadores, 

efetivadas pela parte requerida, e ainda NOTA DE ESCLARECIMENTO 

emitida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso expondo a realidade 

dos fatos e se colocando à disposição da imprensa e sociedade para 

maiores esclarecimentos em caso de necessidade (id. 29567932), 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ressalta-se que as publicações objeto da lide, neste 

exame inicial, de fato extrapolam os limites estabelecidos em nosso 

ordenamento legal, possuindo nitidamente o escopo de, de forma 

sensacionalista, macular a imagem e a honra da parte requerente, 

refletindo no próprio Poder Judiciário como um todo. É certo que a 

manifestação de opinião e a crítica são inerentes aos órgãos de imprensa, 

mormente pela internet. No entanto, incabível ao Judiciário permitir que sob 

a bandeira de direito à informação, a imagem e a honra de qualquer 

cidadão sejam violados, em desrespeito ao estado democrático de direito. 

Compulsando-se os documentos anexos aos autos, vê-se que tolerar a 

continuidade de divulgação das publicações como lançadas seria 

compactuar com a sensação de que a internet é uma seara sem lei, o que 

deve ser combatido. 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. Pelo exposto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO, como pugnado, 

que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu WebSite, (sites, 

redes sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as publicações, 

notícias e imagens que foram postadas sobre o requerente bem como se 

abstenha em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo que 

indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do requerente no facebook 

ou em qualquer outro site de rede social na internet ou em qualquer outro 

meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa diária a ser 

arbitrado por Vossa Excelência, PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) 

HORAS, contado da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de 

multa diária a ser arbitrada. 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: 1006210-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP (REU)

CLAUDIA CADORE (REU)

MARIA MIOTTO CADORE (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006210-66.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP, CLAUDIA CADORE, MARIA 

MIOTTO CADORE Vistos, etc. Acolho a competência declinada de id. 

29748773. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL com pedido de antecipação de tutela, aduzindo a parte 

autora que é Juiz de Direito e foi vítima de publicação falsa e mentirosa - 

Fake News – quando, em cumprimento de seu mister proferiu decisão na 

qual o indiciado foi preso em flagrante delito por prática de crime de 

receptação, e em consonância com os ditames legais aplicou para este 

crime medidas cautelares alternativas diversas da prisão, e em 

continuidade, verificando a existência de prisão decretada em outro 

processo criminal pelo crime de latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, ao 

cumprir aquele alvará de soltura (do processo de receptação), o acusado 

permaneceu preso por aquele outro crime (latrocínio - confesso), 

conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, e em audiência de custódia 

restou convertida a prisão temporária em prisão preventiva, garantindo a 

ordem pública e aplicação d alei penal. Afirma que, ao noticiar o 

acontecido, a imprensa de forma irresponsável e sem checar a 

veracidade dos fatos fez veicular de forma distorcida e mentirosa a 

matéria intitulada : ‘Preso por latrocínio é solto por juiz que afirmou que 

“Cadeia não é solução”, divulgando falsamente ter concedido liberdade a 

latrocida confesso, com nítido objetivo de macular sua imagem profissional 

e pessoal e ainda intenção de provocar ira e revolta na comunidade e 

sociedade, e não de dar publicidade a fatos de interesse público, sua real 

função. Por essas razões, requer a concessão da medida liminar para que 

a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu WebSite, (sites, redes 

sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as publicações, notícias 

e imagens que foram postadas sobre o requerente bem como se abstenha 

em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo que indiretamente, que 

faça presumir ser a pessoa do requerente no facebook ou em qualquer 

outro site de rede social na internet ou em qualquer outro meio de 

comunicação, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrado por 

Vossa Excelência. 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 toda a documentação probante dos processos 

mencionados, prints das publicações na rede mundial de computadores, 

efetivadas pela parte requerida, e ainda NOTA DE ESCLARECIMENTO 

emitida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso expondo a realidade 

dos fatos e se colocando à disposição da imprensa e sociedade para 

maiores esclarecimentos em caso de necessidade (id. 29567948), 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ressalta-se que as publicações objeto da lide, neste 

exame inicial, de fato extrapolam os limites estabelecidos em nosso 
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ordenamento legal, possuindo nitidamente o escopo de, de forma 

sensacionalista, macular a imagem e a honra da parte requerente, 

refletindo no próprio Poder Judiciário como um todo. É certo que a 

manifestação de opinião e a crítica são inerentes aos órgãos de imprensa, 

mormente pela internet. No entanto, incabível ao Judiciário permitir que sob 

a bandeira de direito à informação, a imagem e a honra de qualquer 

cidadão sejam violados, em desrespeito ao estado democrático de direito. 

Compulsando-se os documentos anexos aos autos, vê-se que tolerar a 

continuidade de divulgação das publicações como lançadas seria 

compactuar com a sensação de que a internet é uma seara sem lei, o que 

deve ser combatido. 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. Pelo exposto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO, como pugnado, 

que a parte requerida EXCLUA IMEDIATAMENTE de seu WebSite, (sites, 

redes sociais, dentre outros que houver), (Fake News) as publicações, 

notícias e imagens que foram postadas sobre o requerente bem como se 

abstenha em publicar qualquer imagem, comentário, mesmo que 

indiretamente, que faça presumir ser a pessoa do requerente no facebook 

ou em qualquer outro site de rede social na internet ou em qualquer outro 

meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa diária a ser 

arbitrado por Vossa Excelência, PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) 

HORAS, contado da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de 

multa diária a ser arbitrada. 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: 1007052-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE AVELAR DIAS (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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007052-46.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALDILENE AVELAR DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE 

DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que era responsável pela UC 

6/303725-6, mas locou uma residência em Várzea Grande e em 

17.10.2019 solicitou o seu desligamento, afirmando que no mês de Janeiro 

a autora se deparou com a fatura de cobrança dessa UNIDADE 

CONSUMIDORA, que deveria estar DESLIGADA, e em contato com a 

ENERGISA foi informada que foi solicitada a religação por terceiros, nada 

resolvendo e mantendo a cobrança sob ameaça de negativação de seu 

nome. Desta forma, requer seja determinado à parte requerida o 

desligamento definitivo da Unidade Consumidora 6/303725- 6, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisado os autos, verifico que não 

deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste 

momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto a 

parte requerente afirma que a solicitação de desligamento foi efetivada em 

17.10.2019, e se constata pelo relatório/extrato de pagamento (id. 

29796861) a existência de fatura com vencimento em 01.10.2019 

pendente de pagamento, restando, assim, necessária a instauração do 

contraditório para maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ 

PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se 

a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se 

aguarde a sessão de conciliação e o regular encaminhamento processual, 

assegurando a parte requerida o regular contraditório sobre os fatos 

descritos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

vindicada in limine litis, eis que ausente os requisitos que a autorizam, 

assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no curso desta 

reclamação. 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 

RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007306-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-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: 

1007306-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEILA CELIA DA SILVA GOIS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO COM 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) C/C DANO MORAL E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que é 

servidora pública e contraiu em 2009 junto ao banco requerido um 

empréstimo consignado, mas além do valor do empréstimo, restou 

descontado valor referente a cartão de crédito – uma forma de compensar 

os juros mais baixos do consignado, sem informar o cliente sobre o fato, e 

tal importância - cartão de crédito - continua a ser descontada, e tentando 

resolver administrativamente a questão não obteve sucesso. Desta forma, 

requer concessão de liminar para que seja suspenso o desconto 

referente a cartão de crédito em seu holerite, bem como se abstenha de 

negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. É 

certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos 

presentes autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação 

à mesma matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido 

que aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento 

até então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que 

entre a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2009, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 
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ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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 

RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007326-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ARCANJO DO NASCIMENTO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-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: 

1007326-10.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFA ARCANJO DO 

NASCIMENTO MEDEIROS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO CARTÃO DE 

CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) C/C DANO 

MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora 

que é servidora pública e contraiu em 2014 junto ao banco requerido um 

empréstimo consignado, mas além do valor do empréstimo, restou 

descontado valor referente a cartão de crédito – uma forma de compensar 

os juros mais baixos do consignado, sem informar o cliente sobre o fato, e 

tal importância - cartão de crédito - continua a ser descontada, e tentando 

resolver administrativamente a questão não obteve sucesso. Desta forma, 

requer concessão de liminar para que seja suspenso o desconto 

referente a cartão de crédito em seu holerite, bem como se abstenha de 

negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. É 

certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos 

presentes autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação 

à mesma matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido 

que aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento 

até então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que 

entre a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2014, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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 

RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007332-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PINTO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-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: 

1007332-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SALVADOR PINTO DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO COM 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) C/C DANO MORAL E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que é 

servidora pública e contraiu em 2012 junto ao banco requerido um 

empréstimo consignado, mas além do valor do empréstimo, restou 

descontado valor referente a cartão de crédito – uma forma de compensar 

os juros mais baixos do consignado, sem informar o cliente sobre o fato, e 

tal importância - cartão de crédito - continua a ser descontada, e tentando 

resolver administrativamente a questão não obteve sucesso. Desta forma, 

requer concessão de liminar para que seja suspenso o desconto 

referente a cartão de crédito em seu holerite, bem como se abstenha de 

negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. É 

certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos 

presentes autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação 

à mesma matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido 

que aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento 

até então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que 

entre a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2012, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 
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essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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 

RECLAMANTE. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007113-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYANDRA MARTINS DE MAGALHAES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007113-38.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: DYANDRA MARTINS DE MAGALHAES SILVA 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

cujo resultado foi parcialmente positivo. Já foi procedida a busca de 

veículos no ID. 24594121, cujo resultado foi negativo, não tendo sido 

encontrado novamente veículos em nome da parte executada. Intimo a 

parte exequente sobre a penhora do BACENJUD, devendo informar se tem 

algo mais a reclamar. Intime-se a parte executada para apresentar 

embargos no prazo legal. Em caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da 

parte DEVEDORA ou havendo concordância da parte CREDORA e 

DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do 

valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas.. Deixo 

de marcar nova audiencia de conciliação, pois já foi realizada. Junto o 

extrato abaixo. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016201-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA AUXILIADORA DE CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-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: 

1016201-03.2019.8.11.0002. INTERESSADO: NOEMIA AUXILIADORA DE 

CAMPOS 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. 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: 1013364-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013364-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALIRIO FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010601-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANICE MARIA DE JESUS DAVILA OAB - MS18456 (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE VALENCIO OAB - SP417559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO WASHINGTON DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-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: 

1010601-98.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: RODRIGO STABILE 

ESCANHUELA - EPP EMBARGADO: LEANDRO WASHINGTON DA SILVA 

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, ENCAMINHEM-SE 
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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: 1012951-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA MATA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012951-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAYANE DA MATA E SILVA 

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 que trata-se de requerido revel, 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: 1010898-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-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: 

1010898-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIMAR CAMPOS 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Inconformado com 

a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Conforme se observa, a juntada do RECURSO INOMINADO nos autos 

ocorreu 03/02/2020 sendo o prazo final da interposição 29/01/2020, pois o 

prazo legal é de 10 dias e o sistema registrou a ciencia da parte em 

16/12/2019. Assim, como a juntada do RECURSO foi fora do prazo legal, 

INADMITO-O PELA INTEMPESTIVIDADE. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009854-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (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: 

1009854-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIVINO COELHO REQUERIDO: 

AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, 

a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Conforme se observa, 

a juntada do RECURSO INOMINADO nos autos ocorreu 10/02/2020 sendo 

o prazo final da interposição 07/02/2020, pois o prazo legal é de 10 dias. 

Assim, como a juntada do RECURSO foi fora do prazo legal, INADMITO-O 

PELA INTEMPESTIVIDADE. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012535-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VANESSA GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-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: 

1012535-91.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JESSICA VANESSA 

GUIMARAES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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, 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: 1013744-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 

1013744-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CRISTINA DA SILVA 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Conforme 

se observa, a juntada do RECURSO INOMINADO nos autos ocorreu 

03/02/2020 sendo o prazo final da interposição 29/01/2020, pois o prazo 

legal é de 10 dias e o sistema registrou a ciencia da parte no dia 

16/12/2019. Assim, como a juntada do RECURSO foi fora do prazo legal, 

INADMITO-O PELA INTEMPESTIVIDADE. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008336-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO REIS 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:

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: 

1008336-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SERGIO REIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de análise de recebimento de RECURSOS 

INOMINADOS. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, consignado o recolhimento do preparo e/ou pedido de justiça 

gratuita, conforme a condição econômica-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, 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: 1010824-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1010824-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDER DA SILVA NASCIMENTO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, 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: 1016787-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ HELENA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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: 

1016787-40.2019.8.11.0002. INTERESSADO: DENIZ HELENA DOS 

SANTOS 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: 1015330-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIO JESUS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015330-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADILIO JESUS DE CAMPOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 
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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: 1014438-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014438-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIMONE DE SOUZA ALVES 

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: 1015360-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUBIA DA PALMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

1015360-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA RUBIA DA PALMA 

SILVA 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: 1015111-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

1015111-57.2019.8.11.0002. INTERESSADO: FRANCISCO GONCALO 

ALVES DE MACEDO REQUERIDO: ENERGISA 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: 1016954-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016954-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARMEM MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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: 1009931-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009931-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: STENIO OSIAS OLIVEIRA 

SALES REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. 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. 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: 1016060-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016060-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEANDRO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 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: 1015434-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015434-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMILSON DOS SANTOS 

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. 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: 1016224-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016224-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SERGIO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

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: 1016049-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE MOURA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016049-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZANGELA DE MOURA 

DIAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 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: 1016469-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016469-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIDNEIA DA SILVA FERRAZ 

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: 1013625-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYENI LUARA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MENEGUETI OAB - MT26428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013625-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAYENI LUARA RODRIGUES 

REQUERIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 

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: 1008340-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008340-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS WENDER 

MAGALHAES PAES DE BARROS REQUERIDO: BANCO PAN 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: 1016647-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

KATIANE CRISTINE SALES MOREIRA ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016647-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CAMILA ROSA DA SILVA, 

KATIANE CRISTINE SALES MOREIRA ACOSTA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS 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: 1016784-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALMEIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016784-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIANO ALMEIDA DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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: 1012777-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GHIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012777-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAIANE GHIZZI REQUERIDO: 

MRV ENGENHARIA Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014362-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014362-40.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CELSO JOSE MACEDO 

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. 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: 1013514-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE LEONIDIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013514-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSILENE LEONIDIA DE 

ARRUDA 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: 1016995-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA CARMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016995-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GLORIA CARMO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 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: 1016282-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA AUGUSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016282-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDINEIA AUGUSTA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016019-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

XAVIER IBARROLA MATOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016019-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: XAVIER IBARROLA MATOZO 

REQUERIDO: TIM CELULAR 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: 1015417-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 

1015417-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVERTON DOS SANTOS 

VIANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Conforme se observa, a juntada do RECURSO INOMINADO nos autos 

ocorreu 07/02/2020 sendo o prazo final da interposição 06/02/2020, pois o 

prazo legal é de 10 dias e o sistema registrou a ciencia da parte sobre a 

sentença no dia 23/01/2020. Assim, como a juntada do RECURSO foi fora 

do prazo legal, INADMITO-O PELA INTEMPESTIVIDADE. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017761-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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: 

1017761-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSINETE 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, 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: 1013206-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GASPAR DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1013206-17.2019.8.11.0002. INTERESSADO: SIDNEY GASPAR DA SILVA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

apresentou embargos de declaração no id. 28817642, assim, chamo o 

feito à ordem e passo a analise do recurso. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - id. 28817642, visando à correção da decisão proferida 

no id. 28393780, sob o argumento de que a sentença apresenta omissão, 

porquanto não deixou claro se o percentual a ser restituído é o do 

montante final do contrato, cujos valores totalizam R$ 55.238,11. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada não apresentou 

contrarrazões. 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. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas nos embargos de declaração 

foram abordadas na sentença lançada no id. 28393780, pois a restituição 

do percentual de 5,51% deve ser sobre cada parcela efetivamente 

quitada, devendo as demais (não pagas) ter o desconto suspenso. 

Considerando que o contrato de consórcio está em andamento, 

evidentemente não há que se falar em repetição do indébito daquilo que 

não se pagou, todavia, caso o consumidor já tenha quitado integralmente 

as parcelas, a restituição será na totalidade do contrato. Ademais, a 

quantia pleiteada (R$ 55.238,11), ultrapassa o teto de alçada dos juizados 

especiais. Assim, não há que se falar em omissão, restando incólume a 

sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença 

como foi lançada. Considerando o recebimento do recurso inominado, 

visando à economia e celeridade processual, mantenho aquela decisão 

nos seus próprios termos (id. 29508217). Remetam os autos à E. Turma 

Recursal. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0002385-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENNE MARIA DE BARROS CICERO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 233 de 294



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

0002385-73.2016.8.11.0002. REQUERENTE: JULIENNE MARIA DE BARROS 

CICERO DE SA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO proposta contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. 

Decido. Constata-se que a presente ação, cujo objeto questionado é em 

face do Município, que tem Juízo específico para seu trâmite, não devendo 

aqui prosperar, pois este Juízo é Cível e não de Fazenda Pública. Com 

efeito, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

encontrado o pedido óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º 

Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da 

Lei nº 9.099/95, dispõe: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: [...] IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 

previstos no art. 8º desta Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a 

INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo para processamento do presente 

feito, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95). Consigno que a propositura de nova ação no Juízo 

correto será mais rápida para a parte do que este Juízo proceder ao 

necessário para encaminhamento do processo ao Juízo competente. 

Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020563-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARLOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 

1020563-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SERGIO CARLOS SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 

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. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020579-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLO BERTONI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

1020579-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAYLO BERTONI MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020609-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE DEUS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020609-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADILSON DE DEUS DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 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 
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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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020630-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY PAES DE PAULA (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: 

1020630-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANY PAES DE PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 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. Remetam-se os autos 

ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020435-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEI GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

1020435-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILNEI GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020651-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020651-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAIARA CORREA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. É Breve relato. 

DECIDO. 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 sua 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. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 
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deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020686-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA (INTERESSADO)

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: 

1020686-46.2019.8.11.0002. INTERESSADO: FLAVIO ALEXANDRE DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 

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. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO NUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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: 

1000269-38.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RODOLFO NUNES DE 

FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 

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. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GONCALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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: 

1000387-14.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JULIO CESAR GONCALVES 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. DEFIRO conforme requerido o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentar justificativa. Insta salientar, 

todavia, que o prazo pleiteado já decorreu, haja vista que o prazo 

pleiteado começa a transcorrer a partir do pedido. É Breve relato. DECIDO. 

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 sua 

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. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/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):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000355-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO 

PULQUERIO 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 sua 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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MORAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000495-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CESAR MORAES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ALVES DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (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: 

1000622-78.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JONATHAN ALVES DE 

SOUZA MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. É 

Breve relato. DECIDO. 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 sua 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. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAETANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-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: 

1000750-98.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JESSICA CAETANO SILVA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 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 
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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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000778-66.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE APARECIDO ALVES DO 

CARMO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009364-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009364-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUANA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GABRIEL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001590-11.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO GABRIEL DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 

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 
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art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON JUNIOR ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001586-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ARILSON JUNIOR ALVES 

MIRANDA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. 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 sua 

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. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012086-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAURICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/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: 

1012086-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA MAURICIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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 (ID 29751219) 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 o cumprimento direto em favor do patrono da parte 

exequente. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para receber e dar quitação e assinatura a rogo 

SUBSCRITA por DUAS TESTEMUNHAS (art. 595 do Código Civil), 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000202-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL ARRUDA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000202-73.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: JOSUEL ARRUDA SOBRINHO 

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 28022206) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo estabelece o cumprimento 

direto em favor da parte credora. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERAFIM DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000207-95.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: PAULO SERAFIM DA SILVA 

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 28851579) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo estabelece o cumprimento 

direto em favor da parte credora. 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. Proceda-se ao arquivamento do processo, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003231-34.2020.8.11.0002

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

JOSEFINA ELOIZA PEREIRA OAB - 161.848.151-72 (REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003231-34.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JOSEFINA ELOIZA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Verifica-se que 

a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (28901890). 

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, inc. VIII, do CPC. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007259-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 SENTENÇA Processo: 

1007259-45.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MIGUELINA LEITE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29869285), com 

fulcro no Art.485 inciso VIII do NCPC. 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, 

inc. VIII, do CPC. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006159-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006159-89.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ARILSON RAFAEL DIAS DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 22953544), alegando ter juntado equivocadamente petição inicial 

de terceiro alheio ao processo. 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, 

inc. 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010636-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010636-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IZABEL MARIA DA SILVA 

LEAL REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 24223088), precedendo a contestação da parte requerida, e a 

audiência de conciliação. 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, inc. 

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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANILZA LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002020-60.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANILZA LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do 

presente feito (ID 28296522). 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, inc. 

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. Intime-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: 1002108-98.2020.8.11.0002

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

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

ILDA CORREA DA SILVA OAB - 181.261.461-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002108-98.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ILDA CORREA DA SILVA 

INTERESSADO: BANCO PAN Vistos. Verifica-se que a parte exequente 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28317482). 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, inc. 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. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002101-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/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 SENTENÇA Processo: 

1002101-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ILDA CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Verifica-se que a parte exequente 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28316322). 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, inc. VIII, do CPC. Remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002106-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/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 SENTENÇA Processo: 

1002106-31.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ILDA CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28317442). 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, inc. 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. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018512-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MAGALHAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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: 

1018512-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS 

MAGALHAES JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 28224399). 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, inc. 

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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007452-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX FELIPE PEREIRA FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 SENTENÇA Processo: 

1007452-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FELIX FELIPE PEREIRA 

FIGUEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28257323), 

alegando não ter mais interesse no 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, inc. 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. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1018570-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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: 

1018570-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO ROBERTO CAMPOS 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28715546). 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, inc. 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. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003255-62.2020.8.11.0002

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

VINICIUS MARTINS TEIXEIRA OAB - 052.976.031-29 (REPRESENTANTE)

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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: 

1003255-62.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: VINICIUS MARTINS 

TEIXEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se que a 

parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28752534). 

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, inc. 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. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020440-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY NUNES FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020440-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSELY NUNES FONTOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28864310). 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, inc. 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. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015277-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONICE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015277-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IVONICE ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

Vistos. Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do 

presente feito (ID 28610023), alegando não saber do paradeiro da 

requerida. 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, inc. 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. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019963-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR ARAUJO CORREA OAB - MT26083/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/O 

(ADVOGADO(A))

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO EVARISTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019963-27.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: DEOVANIA BOABAID 

GREGORIO EXECUTADO: LEANDRO EVARISTO DA SILVA Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 28893062), alegando não saber do paradeiro da parte executada. 

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, inc. VIII, do CPC. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 
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Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003238-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CLARICE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003238-26.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIA CLARICE DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA - ME Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 28877820). 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, inc. 

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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018469-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS AMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018469-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANO CARLOS AMIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do 

presente feito (ID 28249220). 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, inc. 

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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA BORGES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1000341-25.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CARLA APARECIDA BORGES 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se 

que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 

28758382). 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, inc. 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. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004212-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004212-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSILENE GALDINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 29022109). 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, inc. 

VIII, do CPC. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS FONSECA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS OAB - MT25241/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 SENTENÇA Processo: 

1001910-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TAMIRIS FONSECA DE 

MOURA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Verifica-se que a 

parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28916694). 

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 
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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, inc. VIII, do CPC. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005382-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA VIRGINIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005382-73.2020.8.11.0001. REQUERENTE: PAMELA VIRGINIA COSTA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Verifica-se que a parte exequente 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29090808). 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, inc. VIII, do CPC. Remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004199-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARVALHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá 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: 

1004199-64.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL CARVALHO NETO 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29009396). 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, inc. VIII, do CPC. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA NESTOR FERREIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004883-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALZIRA NESTOR FERREIRA 

NETA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Verifica-se que a parte exequente 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29235799). 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, inc. VIII, do CPC. Remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002485-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002485-69.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELITON SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29210110). 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, inc. VIII, do CPC. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005470-11.2020.8.11.0002

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:

VIVO 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: 

1005470-11.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SAMANTRA VICTORIA DA 

SILVA ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S/A Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29409311). 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, inc. VIII, do CPC. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019702-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA KELLI RAMALHO NASCIMENTO (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:

TIM CELULAR 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: 

1019702-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA KELLI RAMALHO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Verifica-se que a 

parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28720767). 

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, inc. 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. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020648-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (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: 

1020648-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILIAN DA SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Verifica-se 

que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 

28909735). 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, inc. 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. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009251-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DA SILVA PINTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009251-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KATIA REGINA DA SILVA 

PINTO DE MAGALHAES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 28884714). 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, inc. 

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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAILSON ROBERT DUARTE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

1000872-14.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DAILSON ROBERT DUARTE 

MOREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Verifica-se que a parte exequente REQUER a 

DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29079149). 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, inc. 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. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004378-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004378-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TIAGO PEREIRA DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Verifica-se que a 

parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29449909), 

alegando erro material. 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 
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de DESISTÊNCIA da parte autora. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. 

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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005454-57.2020.8.11.0002

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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005454-57.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SAMANTRA VICTORIA DA 

SILVA ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 29407983). 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, inc. 

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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005426-89.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SAMANTRA VICTORIA DA 

SILVA ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 29407980). 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, inc. 

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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019861-05.2019.8.11.0002

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:

JONILSON ZEFERINO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019861-05.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: JONILSON ZEFERINO DA ROSA Vistos. Verifica-se 

que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 

29294767), alegando que celebrou acordo extrajudicial do débito ora 

executado. 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, inc. 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. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009560-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINEI GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-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 SENTENÇA Processo: 

1009560-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEDINEI GONCALO DE 

CAMPOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

com escoro no do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Diante do 

CUMPRIMENTO da CONDENAÇÃO (ID 29345926), a parte Reclamante 

concorda com os VALORES DEPOSITADOS (ID 29393684), requerendo, 

dessa forma, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ JUDICIAL. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, ante a juntada ao 

processo de procuração com poderes para receber e dar quitação (ID 

22465270) e, em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. 

Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014490-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JUNIO DE CAMPOS FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

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: 

1014490-60.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: VINICIUS JUNIO DE CAMPOS 

FRANCA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, com escoro no do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Diante do 

CUMPRIMENTO da CONDENAÇÃO (ID 29291046), a parte Reclamante 

concorda com os VALORES DEPOSITADOS (ID 29530549), requerendo, 

dessa forma, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ JUDICIAL. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 
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competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, ante a juntada de 

procuração com poderes para receber e dar quitação (ID 24799769) e, em 

seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016462-65.2019.8.11.0002

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:

ROBERTO TESSARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016462-65.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: ROBERTO TESSARO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

execução de título extrajudicial. A parte exequente requereu a extinção da 

execução pelo cumprimento da obrigação (ID 27810286). O pagamento da 

dívida ocorreu diretamente para a parte credora. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010139-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDIR CLEMENTE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010139-44.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL ELIAS 

DOMINGOS EXECUTADO: EDIVALDIR CLEMENTE DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Devidamente intimada acerca 

da penhora realizada nos autos, do valor integral da dívida na importância 

de R$ 1.798,75 (ID 26558424),conforme AR positivo do ID 27825837, a 

executada não compareceu na audiência (ID 28517219), tampouco, 

apresentou embargos à execução. Ante ausência de manifestação da 

parte executada, determino a liberação do valor bloqueado no ID 26558424 

em favor da parte exequente, que sai intimada para informar dados 

bancários para fins de expedição de alvará judicial. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará judicial, 

observando, se for o caso, a existência de procuração para receber e dar 

quitação e, em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intime-se . Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007139-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

MARCOS PIZATTI DOLCE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007139-36.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, 

MARCOS PIZATTI DOLCE Vistos, etc. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial em que a primeira executada MRV efetuou o pagamento da 

dívida no valor de R$ 1.770,14 (id. 28398535). A exequente, por sua vez, 

requereu o levantamento do referido valor e prosseguimento da execução 

quanto a segunda executada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito 

tão somente quanto a primeira executada MRV PRIME XVII 

INCORPORADORA SPE LTDA nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. DETERMINO a restituição do valor bloqueado nas contas 

bancárias da executada MRV PRIME XVII INCORPORADORA (R$ 3.278,95 

- id 26774151), bem como, a sua exclusão do polo passivo da demanda. 

Com relação à dívida executada em face de MARCOS PIZATTI DOLCE, no 

valor de R$ 3.278,95, denota-se dos autos que houve penhora realizada 

que restou parcialmente frutífera na quantia de R$ 1.683,91 (id 26774150). 

Devidamente intimada acerca da penhora realizada (AR do ID 27664006), 

a executada não compareceu na audiência (ID 28523775), tampouco, 

apresentou embargos à execução. Motivo pelo qual DETERMINO a 

liberação do referido valor em favor da exequente e prosseguimento da 

execução com relação ao saldo remanescente informado no id. 28559442. 

Expeça-se os competentes alvarás judiciais em favor da exequente do 

valor depositado (R$ 1.770,14) e do valor penhorado (R$ 1.683,91) e para 

a executada MRV PRIME XVII INCORPORADORA, do valor penhorado na 

importância de R$ 3.278,95. Após cumpridas as determinações acima, 

voltem os autos conclusos para penhora on-line. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012987-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR REOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012987-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADELIR REOLON REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, com escoro 

no do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Diante do CUMPRIMENTO da 

CONDENAÇÃO (ID 29353066), a parte Reclamante concorda com os 

VALORES DEPOSITADOS (ID 29214148), requerendo, dessa forma, a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ JUDICIAL. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida e, observando existência de procuração para receber 

e dar quitação. Em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intime-se. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000582-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIO MARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000582-96.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: BENEDITO JULIO MARCELO 

EXECUTADO: MARIA GOMES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte exequente busca 

o recebimento de crédito constituído de um cheque emitido pela parte 

executada. É o breve relatório. Fundamento e decido. Anoto que na 

presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite neste Juizado Especial. 

O art. 4º da Lei 9.099/95 dispõe sobre a fixação de competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, vejamos (grifei): Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. De outra banda, 

encontra-se permissível em se tratando do Juizado Especial Cível o 

reconhecimento ex officio da chamada incompetência relativa, tal o que 

emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

Rio de Janeiro/RJ). Envereda-se por esse talho: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 4º DA 

LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Compete 

ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência 

envolvendo Juizados Especiais Federais vinculados a Turmas Recursais 

diversas, ainda que integrantes da mesma Seção Judiciária. 2. A Lei 

10.259/2001, que dispõe a respeito dos Juizados Especiais Federais, não 

possui regra específica relativamente à distribuição da competência 

territorial. Por essa razão, conforme autoriza o art. 1º da referida lei, deve 

ser aplicado subsidiariamente o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95. Assim, 

exceto nas ações de reparação de danos, nas quais a competência é 

determinada de acordo com o domicílio do autor, e nas ações de obrigação 

de fazer, em que a competência é estabelecida pelo lugar onde a 

obrigação deve ser satisfeita, nas demais demandas o Juízo competente 

será o do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. 3. Esta Corte de 

Justiça julgando demandas similares à dos presentes autos, consagrou 

entendimento no sentido de que compete aos Juizados Especiais Federais 

processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta salários 

mínimos, visando ao pagamento de diferenças de correção monetária de 

caderneta de poupança, ajuizada contra o Banco Central do Brasil. 

Aplicável à hipótese, subsidiariamente, o inciso I do art. 4º da Lei nº 

9.099/95, segundo o qual é competente o foro do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório (CC 95.833/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 

20.10.2008). 4. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de cobrança 

ajuizada contra o BACEN, em que se pleiteia a atualização monetária de 

valores depositados em conta-poupança, de maneira que a regra 

aplicável, subsidiariamente, é a do inciso I do art. 4º da Lei 9.099/95. 

Desse modo, considerando que o BACEN tem representação na capital 

paulista, a competência para processar e julgar o feito é do JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, o suscitado. (STJ - CC: 104044 SP 

2009/0047741-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 

10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DTPB: 20090701 

br - DJe 01/07/2009) Em regra o cheque ao ser emitido deverá conter a 

indicação do lugar do pagamento (art. 1º, IV, Lei nº 7.357/85), que 

segundo a Jurisprudência remansosa fixaria o Juízo competente para 

eventual discussão judicial acerca da cártula. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 

CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL É O DO LUGAR DO PAGAMENTO. 

LEI DO CHEQUE. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70046817243, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 02/03/2012) 

(TJ-RS - AI: 70046817243 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas 

Barcellos, Data de Julgamento: 02/03/2012, Décima Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2012) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CHEQUE - 

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - INADIMPLÊNCIA - FORO 

COMPETENTE - FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER 

SATISFEITA - ARTIGO 100, INCISO IV, "D" DO CPC - CONEXÃO - MATÉRIA 

NÃO EXAMINADA PELO JULGADOR A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A competência para 

processar e julgar ação ordinária que tem por objeto cobrança de dívida 

advinda da compra de maquinários agrícolas é do foro do lugar onde a 

obrigação deve ser satisfeita. A conexão da presente demanda com a 

ação de execução do contrato de compra e venda não foi examinada pelo 

juízo singular, descabendo a este julgador manifestar-se sobre o tema, 

sob pena de supressão de instância. (AI 147236/2012, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014). Portanto, nenhuma dúvida de 

que o lugar do pagamento da cártula fixaria o Juízo competente para 

conhecer de eventual cobrança, execução, embargos, ou mesmo 

monitória com base em título extrajudicial. No caso concreto, consta do 

cheque o lugar do pagamento a cidade de Cuiabá/MT, portanto, o disposto 

nos incisos IV e V do art. 1º da Lei nº 7.357/85 – Lei do Cheque - fixa 

àquela comarca como competente para a presente execução, conforme já 

dito alhures. Além disso, o endereço da parte executada indicado na inicial 

também pertence à cidade de Cuiabá/MT. Com essas considerações, 

RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desse Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente demanda, determinando de pronto a 

EXTINÇÃO do feito, o que faço com escoro no art. 51, inciso III da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar em custas e honorários nos termos do art. 

54 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIO MARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES SOARES DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000602-87.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: BENEDITO JULIO MARCELO 

EXECUTADO: EVANILDES SOARES DO PRADO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte 

exequente busca o recebimento de crédito constituído de um cheque 

emitido pela parte executada. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite neste 

Juizado Especial. O art. 4º da Lei 9.099/95 dispõe sobre a fixação de 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, vejamos (grifei): Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. De outra banda, encontra-se permissível em se tratando do 

Juizado Especial Cível o reconhecimento ex officio da chamada 

incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, 

cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro Rio de Janeiro/RJ). Envereda-se por esse 

talho: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DO ART. 4º DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o 

julgamento de conflito de competência envolvendo Juizados Especiais 

Federais vinculados a Turmas Recursais diversas, ainda que integrantes 

da mesma Seção Judiciária. 2. A Lei 10.259/2001, que dispõe a respeito 

dos Juizados Especiais Federais, não possui regra específica 
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relativamente à distribuição da competência territorial. Por essa razão, 

conforme autoriza o art. 1º da referida lei, deve ser aplicado 

subsidiariamente o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95. Assim, exceto nas 

ações de reparação de danos, nas quais a competência é determinada de 

acordo com o domicílio do autor, e nas ações de obrigação de fazer, em 

que a competência é estabelecida pelo lugar onde a obrigação deve ser 

satisfeita, nas demais demandas o Juízo competente será o do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório. 3. Esta Corte de Justiça julgando demandas 

similares à dos presentes autos, consagrou entendimento no sentido de 

que compete aos Juizados Especiais Federais processar e julgar as 

causas de valor inferior a sessenta salários mínimos, visando ao 

pagamento de diferenças de correção monetária de caderneta de 

poupança, ajuizada contra o Banco Central do Brasil. Aplicável à hipótese, 

subsidiariamente, o inciso I do art. 4º da Lei nº 9.099/95, segundo o qual é 

competente o foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório (CC 95.833/SP, 1ª 

Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 20.10.2008). 4. Na hipótese 

dos autos, trata-se de ação de cobrança ajuizada contra o BACEN, em 

que se pleiteia a atualização monetária de valores depositados em 

conta-poupança, de maneira que a regra aplicável, subsidiariamente, é a 

do inciso I do art. 4º da Lei 9.099/95. Desse modo, considerando que o 

BACEN tem representação na capital paulista, a competência para 

processar e julgar o feito é do JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, o suscitado. 

(STJ - CC: 104044 SP 2009/0047741-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, 

Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DTPB: 20090701 br - DJe 01/07/2009) Em regra o cheque ao 

ser emitido deverá conter a indicação do lugar do pagamento (art. 1º, IV, 

Lei nº 7.357/85), que segundo a Jurisprudência remansosa fixaria o Juízo 

competente para eventual discussão judicial acerca da cártula. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA 

PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

É O DO LUGAR DO PAGAMENTO. LEI DO CHEQUE. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70046817243, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 

Julgado em 02/03/2012) (TJ-RS - AI: 70046817243 RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 02/03/2012, Décima 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/03/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - 

CHEQUE - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - INADIMPLÊNCIA - 

FORO COMPETENTE - FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER 

SATISFEITA - ARTIGO 100, INCISO IV, "D" DO CPC - CONEXÃO - MATÉRIA 

NÃO EXAMINADA PELO JULGADOR A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A competência para 

processar e julgar ação ordinária que tem por objeto cobrança de dívida 

advinda da compra de maquinários agrícolas é do foro do lugar onde a 

obrigação deve ser satisfeita. A conexão da presente demanda com a 

ação de execução do contrato de compra e venda não foi examinada pelo 

juízo singular, descabendo a este julgador manifestar-se sobre o tema, 

sob pena de supressão de instância. (AI 147236/2012, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014). Portanto, nenhuma dúvida de 

que o lugar do pagamento da cártula fixaria o Juízo competente para 

conhecer de eventual cobrança, execução, embargos, ou mesmo 

monitória com base em título extrajudicial. No caso concreto, consta do 

cheque o lugar do pagamento a cidade de Cuiabá/MT, portanto, o disposto 

nos incisos IV e V do art. 1º da Lei nº 7.357/85 – Lei do Cheque - fixa 

àquela comarca como competente para a presente execução, conforme já 

dito alhures. Além disso, o endereço da parte executada indicado na inicial 

também pertence à cidade de Cuiabá/MT. Com essas considerações, 

RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desse Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente demanda, determinando de pronto a 

EXTINÇÃO do feito, o que faço com escoro no art. 51, inciso III da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar em custas e honorários nos termos do art. 

54 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000768-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIO MARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CALIXTO DE SOUZA 86798715168 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000768-22.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: BENEDITO JULIO MARCELO 

EXECUTADO: RODRIGO CALIXTO DE SOUZA 86798715168 Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a 

parte exequente busca o recebimento de crédito constituído de um cheque 

emitido pela parte executada. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite neste 

Juizado Especial. O art. 4º da Lei 9.099/95 dispõe sobre a fixação de 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, vejamos (grifei): Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. De outra banda, encontra-se permissível em se tratando do 

Juizado Especial Cível o reconhecimento ex officio da chamada 

incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, 

cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro Rio de Janeiro/RJ). Envereda-se por esse 

talho: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DO ART. 4º DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o 

julgamento de conflito de competência envolvendo Juizados Especiais 

Federais vinculados a Turmas Recursais diversas, ainda que integrantes 

da mesma Seção Judiciária. 2. A Lei 10.259/2001, que dispõe a respeito 

dos Juizados Especiais Federais, não possui regra específica 

relativamente à distribuição da competência territorial. Por essa razão, 

conforme autoriza o art. 1º da referida lei, deve ser aplicado 

subsidiariamente o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95. Assim, exceto nas 

ações de reparação de danos, nas quais a competência é determinada de 

acordo com o domicílio do autor, e nas ações de obrigação de fazer, em 

que a competência é estabelecida pelo lugar onde a obrigação deve ser 

satisfeita, nas demais demandas o Juízo competente será o do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório. 3. Esta Corte de Justiça julgando demandas 

similares à dos presentes autos, consagrou entendimento no sentido de 

que compete aos Juizados Especiais Federais processar e julgar as 

causas de valor inferior a sessenta salários mínimos, visando ao 

pagamento de diferenças de correção monetária de caderneta de 

poupança, ajuizada contra o Banco Central do Brasil. Aplicável à hipótese, 

subsidiariamente, o inciso I do art. 4º da Lei nº 9.099/95, segundo o qual é 

competente o foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório (CC 95.833/SP, 1ª 

Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 20.10.2008). 4. Na hipótese 

dos autos, trata-se de ação de cobrança ajuizada contra o BACEN, em 

que se pleiteia a atualização monetária de valores depositados em 

conta-poupança, de maneira que a regra aplicável, subsidiariamente, é a 

do inciso I do art. 4º da Lei 9.099/95. Desse modo, considerando que o 

BACEN tem representação na capital paulista, a competência para 

processar e julgar o feito é do JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, o suscitado. 

(STJ - CC: 104044 SP 2009/0047741-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, 
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Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DTPB: 20090701 br - DJe 01/07/2009) Em regra o cheque ao 

ser emitido deverá conter a indicação do lugar do pagamento (art. 1º, IV, 

Lei nº 7.357/85), que segundo a Jurisprudência remansosa fixaria o Juízo 

competente para eventual discussão judicial acerca da cártula. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA 

PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

É O DO LUGAR DO PAGAMENTO. LEI DO CHEQUE. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70046817243, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 

Julgado em 02/03/2012) (TJ-RS - AI: 70046817243 RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 02/03/2012, Décima 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/03/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - 

CHEQUE - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - INADIMPLÊNCIA - 

FORO COMPETENTE - FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER 

SATISFEITA - ARTIGO 100, INCISO IV, "D" DO CPC - CONEXÃO - MATÉRIA 

NÃO EXAMINADA PELO JULGADOR A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A competência para 

processar e julgar ação ordinária que tem por objeto cobrança de dívida 

advinda da compra de maquinários agrícolas é do foro do lugar onde a 

obrigação deve ser satisfeita. A conexão da presente demanda com a 

ação de execução do contrato de compra e venda não foi examinada pelo 

juízo singular, descabendo a este julgador manifestar-se sobre o tema, 

sob pena de supressão de instância. (AI 147236/2012, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014). Portanto, nenhuma dúvida de 

que o lugar do pagamento da cártula fixaria o Juízo competente para 

conhecer de eventual cobrança, execução, embargos, ou mesmo 

monitória com base em título extrajudicial. No caso concreto, consta do 

cheque o lugar do pagamento a cidade de Cuiabá/MT, portanto, o disposto 

nos incisos IV e V do art. 1º da Lei nº 7.357/85 – Lei do Cheque - fixa 

àquela comarca como competente para a presente execução, conforme já 

dito alhures. Além disso, o endereço da parte executada indicado na inicial 

também pertence à cidade de Cuiabá/MT. Com essas considerações, 

RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desse Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente demanda, determinando de pronto a 

EXTINÇÃO do feito, o que faço com escoro no art. 51, inciso III da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar em custas e honorários nos termos do art. 

54 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000858-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIO MARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ROBERTO FONTOLAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000858-30.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: BENEDITO JULIO MARCELO 

EXECUTADO: ANGELO ROBERTO FONTOLAN Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte 

exequente busca o recebimento de crédito constituído de um cheque 

emitido pela parte executada. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite neste 

Juizado Especial. O art. 4º da Lei 9.099/95 dispõe sobre a fixação de 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, vejamos (grifei): Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. De outra banda, encontra-se permissível em se tratando do 

Juizado Especial Cível o reconhecimento ex officio da chamada 

incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, 

cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro Rio de Janeiro/RJ). Envereda-se por esse 

talho: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DO ART. 4º DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o 

julgamento de conflito de competência envolvendo Juizados Especiais 

Federais vinculados a Turmas Recursais diversas, ainda que integrantes 

da mesma Seção Judiciária. 2. A Lei 10.259/2001, que dispõe a respeito 

dos Juizados Especiais Federais, não possui regra específica 

relativamente à distribuição da competência territorial. Por essa razão, 

conforme autoriza o art. 1º da referida lei, deve ser aplicado 

subsidiariamente o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95. Assim, exceto nas 

ações de reparação de danos, nas quais a competência é determinada de 

acordo com o domicílio do autor, e nas ações de obrigação de fazer, em 

que a competência é estabelecida pelo lugar onde a obrigação deve ser 

satisfeita, nas demais demandas o Juízo competente será o do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório. 3. Esta Corte de Justiça julgando demandas 

similares à dos presentes autos, consagrou entendimento no sentido de 

que compete aos Juizados Especiais Federais processar e julgar as 

causas de valor inferior a sessenta salários mínimos, visando ao 

pagamento de diferenças de correção monetária de caderneta de 

poupança, ajuizada contra o Banco Central do Brasil. Aplicável à hipótese, 

subsidiariamente, o inciso I do art. 4º da Lei nº 9.099/95, segundo o qual é 

competente o foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório (CC 95.833/SP, 1ª 

Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 20.10.2008). 4. Na hipótese 

dos autos, trata-se de ação de cobrança ajuizada contra o BACEN, em 

que se pleiteia a atualização monetária de valores depositados em 

conta-poupança, de maneira que a regra aplicável, subsidiariamente, é a 

do inciso I do art. 4º da Lei 9.099/95. Desse modo, considerando que o 

BACEN tem representação na capital paulista, a competência para 

processar e julgar o feito é do JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, o suscitado. 

(STJ - CC: 104044 SP 2009/0047741-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, 

Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DTPB: 20090701 br - DJe 01/07/2009) Em regra o cheque ao 

ser emitido deverá conter a indicação do lugar do pagamento (art. 1º, IV, 

Lei nº 7.357/85), que segundo a Jurisprudência remansosa fixaria o Juízo 

competente para eventual discussão judicial acerca da cártula. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA 

PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

É O DO LUGAR DO PAGAMENTO. LEI DO CHEQUE. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70046817243, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 

Julgado em 02/03/2012) (TJ-RS - AI: 70046817243 RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 02/03/2012, Décima 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/03/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - 

CHEQUE - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - INADIMPLÊNCIA - 

FORO COMPETENTE - FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER 

SATISFEITA - ARTIGO 100, INCISO IV, "D" DO CPC - CONEXÃO - MATÉRIA 

NÃO EXAMINADA PELO JULGADOR A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A competência para 

processar e julgar ação ordinária que tem por objeto cobrança de dívida 

advinda da compra de maquinários agrícolas é do foro do lugar onde a 

obrigação deve ser satisfeita. A conexão da presente demanda com a 

ação de execução do contrato de compra e venda não foi examinada pelo 

juízo singular, descabendo a este julgador manifestar-se sobre o tema, 

sob pena de supressão de instância. (AI 147236/2012, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 
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18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014). Portanto, nenhuma dúvida de 

que o lugar do pagamento da cártula fixaria o Juízo competente para 

conhecer de eventual cobrança, execução, embargos, ou mesmo 

monitória com base em título extrajudicial. No caso concreto, consta do 

cheque o lugar do pagamento a cidade de Coxim/MS, portanto, o disposto 

nos incisos IV e V do art. 1º da Lei nº 7.357/85 – Lei do Cheque - fixa 

àquela comarca como competente para a presente execução, conforme já 

dito alhures. Além disso, o endereço da parte executada indicado na inicial 

também pertence à cidade de Cuiabá/MT. Com essas considerações, 

RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desse Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente demanda, determinando de pronto a 

EXTINÇÃO do feito, o que faço com escoro no art. 51, inciso III da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar em custas e honorários nos termos do art. 

54 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TACILIA SOARES DA COSTA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001541-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TACILIA SOARES DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Visto. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA promovida por TACILIA SOARES DA COSTA contra o 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Esta ação não pode prosperar, diante do 

reza o artigo 8º, caput, da Lei 9.099/95: Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresa públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. (grifei) Incide, portanto, a limitação de competência 

disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, que exclui da condição de parte, 

perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas jurídicas de direito 

público. Assim sendo, Julgo extinto o processo em razão da 

incompetencia absoluta. Publicada e registrada no sistema PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004829-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE FERREIRA DOS SANTOS LEAO OAB - MT20365/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004829-23.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERNANDO PEREIRA SANTOS 

EXECUTADO: CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO - ME Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a 

parte exequente busca o recebimento de crédito constituído de um cheque 

emitido pela parte executada. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite neste 

Juizado Especial. O art. 4º da Lei 9.099/95 dispõe sobre a fixação de 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, vejamos (grifei): Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. De outra banda, encontra-se permissível em se tratando do 

Juizado Especial Cível o reconhecimento ex officio da chamada 

incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, 

cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro Rio de Janeiro/RJ). Envereda-se por esse 

talho: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DO ART. 4º DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o 

julgamento de conflito de competência envolvendo Juizados Especiais 

Federais vinculados a Turmas Recursais diversas, ainda que integrantes 

da mesma Seção Judiciária. 2. A Lei 10.259/2001, que dispõe a respeito 

dos Juizados Especiais Federais, não possui regra específica 

relativamente à distribuição da competência territorial. Por essa razão, 

conforme autoriza o art. 1º da referida lei, deve ser aplicado 

subsidiariamente o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95. Assim, exceto nas 

ações de reparação de danos, nas quais a competência é determinada de 

acordo com o domicílio do autor, e nas ações de obrigação de fazer, em 

que a competência é estabelecida pelo lugar onde a obrigação deve ser 

satisfeita, nas demais demandas o Juízo competente será o do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório. 3. Esta Corte de Justiça julgando demandas 

similares à dos presentes autos, consagrou entendimento no sentido de 

que compete aos Juizados Especiais Federais processar e julgar as 

causas de valor inferior a sessenta salários mínimos, visando ao 

pagamento de diferenças de correção monetária de caderneta de 

poupança, ajuizada contra o Banco Central do Brasil. Aplicável à hipótese, 

subsidiariamente, o inciso I do art. 4º da Lei nº 9.099/95, segundo o qual é 

competente o foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório (CC 95.833/SP, 1ª 

Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 20.10.2008). 4. Na hipótese 

dos autos, trata-se de ação de cobrança ajuizada contra o BACEN, em 

que se pleiteia a atualização monetária de valores depositados em 

conta-poupança, de maneira que a regra aplicável, subsidiariamente, é a 

do inciso I do art. 4º da Lei 9.099/95. Desse modo, considerando que o 

BACEN tem representação na capital paulista, a competência para 

processar e julgar o feito é do JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, o suscitado. 

(STJ - CC: 104044 SP 2009/0047741-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, 

Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DTPB: 20090701 br - DJe 01/07/2009) Em regra o cheque ao 

ser emitido deverá conter a indicação do lugar do pagamento (art. 1º, IV, 

Lei nº 7.357/85), que segundo a Jurisprudência remansosa fixaria o Juízo 

competente para eventual discussão judicial acerca da cártula. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA 

PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

É O DO LUGAR DO PAGAMENTO. LEI DO CHEQUE. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70046817243, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 

Julgado em 02/03/2012) (TJ-RS - AI: 70046817243 RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 02/03/2012, Décima 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/03/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - 

CHEQUE - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - INADIMPLÊNCIA - 

FORO COMPETENTE - FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER 

SATISFEITA - ARTIGO 100, INCISO IV, "D" DO CPC - CONEXÃO - MATÉRIA 

NÃO EXAMINADA PELO JULGADOR A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A competência para 

processar e julgar ação ordinária que tem por objeto cobrança de dívida 

advinda da compra de maquinários agrícolas é do foro do lugar onde a 

obrigação deve ser satisfeita. A conexão da presente demanda com a 

ação de execução do contrato de compra e venda não foi examinada pelo 

juízo singular, descabendo a este julgador manifestar-se sobre o tema, 

sob pena de supressão de instância. (AI 147236/2012, DES. RUBENS DE 
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OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014). Portanto, nenhuma dúvida de 

que o lugar do pagamento da cártula fixaria o Juízo competente para 

conhecer de eventual cobrança, execução, embargos, ou mesmo 

monitória com base em título extrajudicial. No caso concreto, constam dos 

cheques o lugar do pagamento a cidade de Cuiabá/MT, portanto, o 

disposto nos incisos IV e V do art. 1º da Lei nº 7.357/85 – Lei do Cheque - 

fixa àquela comarca como competente para a presente execução, 

conforme já dito alhures. Além disso, o endereço da parte executada 

indicado na inicial também pertence à cidade de Cuiabá/MT. Com essas 

considerações, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desse Juizado Especial 

Cível para processar e julgar a presente demanda, determinando de pronto 

a EXTINÇÃO do feito, o que faço com escoro no art. 51, inciso III da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar em custas e honorários nos termos do art. 

54 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004958-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANE FERREIRA DOS SANTOS LEAO OAB - MT20365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SOUZA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004958-28.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERNANDO PEREIRA SANTOS 

EXECUTADO: MARCIA DE SOUZA CARVALHO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte 

exequente busca o recebimento de crédito constituído de um cheque 

emitido pela parte executada. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite neste 

Juizado Especial. O art. 4º da Lei 9.099/95 dispõe sobre a fixação de 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, vejamos (grifei): Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. De outra banda, encontra-se permissível em se tratando do 

Juizado Especial Cível o reconhecimento ex officio da chamada 

incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, 

cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro Rio de Janeiro/RJ). Envereda-se por esse 

talho: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DO ART. 4º DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o 

julgamento de conflito de competência envolvendo Juizados Especiais 

Federais vinculados a Turmas Recursais diversas, ainda que integrantes 

da mesma Seção Judiciária. 2. A Lei 10.259/2001, que dispõe a respeito 

dos Juizados Especiais Federais, não possui regra específica 

relativamente à distribuição da competência territorial. Por essa razão, 

conforme autoriza o art. 1º da referida lei, deve ser aplicado 

subsidiariamente o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95. Assim, exceto nas 

ações de reparação de danos, nas quais a competência é determinada de 

acordo com o domicílio do autor, e nas ações de obrigação de fazer, em 

que a competência é estabelecida pelo lugar onde a obrigação deve ser 

satisfeita, nas demais demandas o Juízo competente será o do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório. 3. Esta Corte de Justiça julgando demandas 

similares à dos presentes autos, consagrou entendimento no sentido de 

que compete aos Juizados Especiais Federais processar e julgar as 

causas de valor inferior a sessenta salários mínimos, visando ao 

pagamento de diferenças de correção monetária de caderneta de 

poupança, ajuizada contra o Banco Central do Brasil. Aplicável à hipótese, 

subsidiariamente, o inciso I do art. 4º da Lei nº 9.099/95, segundo o qual é 

competente o foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório (CC 95.833/SP, 1ª 

Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 20.10.2008). 4. Na hipótese 

dos autos, trata-se de ação de cobrança ajuizada contra o BACEN, em 

que se pleiteia a atualização monetária de valores depositados em 

conta-poupança, de maneira que a regra aplicável, subsidiariamente, é a 

do inciso I do art. 4º da Lei 9.099/95. Desse modo, considerando que o 

BACEN tem representação na capital paulista, a competência para 

processar e julgar o feito é do JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, o suscitado. 

(STJ - CC: 104044 SP 2009/0047741-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, 

Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DTPB: 20090701 br - DJe 01/07/2009) Em regra o cheque ao 

ser emitido deverá conter a indicação do lugar do pagamento (art. 1º, IV, 

Lei nº 7.357/85), que segundo a Jurisprudência remansosa fixaria o Juízo 

competente para eventual discussão judicial acerca da cártula. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA 

PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

É O DO LUGAR DO PAGAMENTO. LEI DO CHEQUE. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70046817243, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 

Julgado em 02/03/2012) (TJ-RS - AI: 70046817243 RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 02/03/2012, Décima 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/03/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - 

CHEQUE - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - INADIMPLÊNCIA - 

FORO COMPETENTE - FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER 

SATISFEITA - ARTIGO 100, INCISO IV, "D" DO CPC - CONEXÃO - MATÉRIA 

NÃO EXAMINADA PELO JULGADOR A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A competência para 

processar e julgar ação ordinária que tem por objeto cobrança de dívida 

advinda da compra de maquinários agrícolas é do foro do lugar onde a 

obrigação deve ser satisfeita. A conexão da presente demanda com a 

ação de execução do contrato de compra e venda não foi examinada pelo 

juízo singular, descabendo a este julgador manifestar-se sobre o tema, 

sob pena de supressão de instância. (AI 147236/2012, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014). Portanto, nenhuma dúvida de 

que o lugar do pagamento da cártula fixaria o Juízo competente para 

conhecer de eventual cobrança, execução, embargos, ou mesmo 

monitória com base em título extrajudicial. No caso concreto, constam dos 

cheques o lugar do pagamento a cidade de Cuiabá/MT, portanto, o 

disposto nos incisos IV e V do art. 1º da Lei nº 7.357/85 – Lei do Cheque - 

fixa àquela comarca como competente para a presente execução, 

conforme já dito alhures. Além disso, o endereço da parte executada 

indicado na inicial também pertence à cidade de Cuiabá/MT. Com essas 

considerações, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desse Juizado Especial 

Cível para processar e julgar a presente demanda, determinando de pronto 

a EXTINÇÃO do feito, o que faço com escoro no art. 51, inciso III da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar em custas e honorários nos termos do art. 

54 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019698-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019698-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA FRANCISCA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais em que aduz a parte autora LÚCIA 

FRANCISCA DA SILVA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida. A parte autora foi intimada no ID 27361166 para apresentar 

comprovante de residência em seu nome e atualizado, conforme se 

verifica abaixo: “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 o documento juntado é de junho/2018. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015)”. Todavia, a parte autora se 

manteve inerte, não apresentando aos autos o referido documento. 

Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a 

parte interessada não cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que 

lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por 

abandono da causa. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por 

abandono da causa. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001014-18.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em que aduz a parte autora LÚCIA 

FRANCISCA DA SILVA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida. A parte autora foi intimada no ID 28044992 para apresentar 

comprovante de residência em seu nome e atualizado, conforme se 

verifica abaixo: “Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 

320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos comprovante de 

residência atualizado em nome próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, haja vista que o juntado não consta tal informação, sob 

pena de indeferimento da inicial”. Todavia, a parte autora se manteve 

inerte, não apresentando aos autos o referido documento. Decido. Assim, 

houve o decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada 

não cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que lhe competia, 

acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Pelo exposto, decido 

pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso I, do CPC. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017021-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: 

1017021-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DE 

ARRUDA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

em que aduz a parte autora MARCOS ROBERTO DE ARRUDA que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida. A parte autora foi 

intimada no ID 27308934 para se manifestar acerca do AR negativo, 

conforme se verifica abaixo: “INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado (ID 

27243360), sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência”. Todavia, a parte autora se manteve inerte, 

não se manifestando nos autos. Decido. Assim, houve o decurso do prazo 

estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a 

diligência e nem praticou o ato que lhe competia, acarretando 

inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa. Pelo 

exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019761-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MARQUES 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019761-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALAIR MARQUES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais em que aduz a parte autora ALAIR MARQUES DE ALMEIDA que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida. A parte autora 

foi intimada no ID 27454815 para apresentar comprovante de residência 

em seu nome e atualizado e extrato do SPC, SERASA e SCPC, conforme 

se verifica abaixo: “Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 

320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, bem como comprove a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC 

(retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), 

emitido em no máximo 60 (sessenta) dias”. Todavia, a parte autora se 
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manteve inerte, não apresentou os referidos documentos. Decido. Assim, 

houve o decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada 

não cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que lhe competia, 

acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da 

causa. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da 

causa. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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: 

1001353-74.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MATHEUS VINICIOS DE 

OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em que aduz a parte autora MATHEUS 

VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida. A parte autora foi intimada no ID 28089454 

para apresentar comprovante de residência em seu nome e atualizado e 

extrato do SPC, SERASA e SCPC, conforme se verifica abaixo: “INTIME-SE 

a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar 

documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – 

devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e 

SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 

(sessenta) dias, bem como colacione aos autos a cópia do comprovante 

de residência em seu próprio nome, 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. A não 

apresentação dos documentos na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC)”. Todavia, a 

parte autora se manteve inerte, não apresentando aos autos os referidos 

documentos. Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido pelo 

Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a diligência e nem praticou o 

ato que lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

CPC. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019421-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RAMOS DEVAUX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACIFICO TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019421-09.2019.8.11.0002. INTERESSADO: TATIANE RAMOS DEVAUX 

REQUERIDO: PACIFICO TURISMO LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação de 

serviços – cancelamento de voo em que aduz a parte autora TATIANE 

RAMOS DEVAUX que teve seu voo cancelado. A parte autora foi intimada 

no ID 27968395 para apresentar se manifestar acerca do AR negativo, 

conforme se verifica abaixo: “INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência”. Todavia, a parte autora se manteve inerte, não se 

manifestando. Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido pelo 

Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a diligência e nem praticou o 

ato que lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC, por abandono da causa. Pelo exposto, decido pela extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC, por abandono da causa. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019981-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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: 

1019981-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDILSON SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

em que aduz a parte autora EDILSON SILVA CAMPOS que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida. A parte autora foi intimada no ID 

27496262 para apresentar comprovante de residência em seu nome e 

atualizado, conforme se verifica abaixo: “Intima-se a parte autora, nos 

termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos 

autos comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com 

no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial”. 

Todavia, a parte autora se manteve inerte, não apresentando aos autos o 

referido documento. Decido. Assim, houve o decurso do prazo 

estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a 

diligência e nem praticou o ato que lhe competia, acarretando 

inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Pelo exposto, decido pela extinção 

do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do CPC. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020106-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DA SILVA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020106-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAFAELA DA SILVA FRANCO 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais em que aduz a parte autora RAFAELA 

DA SILVA FRANCO que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida. A parte autora foi intimada no ID 27554658 para apresentar 

comprovante de residência em seu nome e atualizado, conforme se 

verifica abaixo: “Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 

320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos comprovante de 

residência atualizado em nome próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial, e por este motivo 

houve o cancelamento da audiência”. Todavia, a parte autora se manteve 

inerte, não apresentando aos autos o referido documento. Decido. Assim, 

houve o decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada 

não cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que lhe competia, 

acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Pelo exposto, decido 

pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso I, do CPC. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010990-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TORRES DE VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1010990-83.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Condomínio 

Torres de Várzea Grande Parte Reclamada: Star Comércio de Colchões 

LTDA ME Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, visando receber um débito em 

aberto deixado pela parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para 

requerer o que entender de direito, conforme ID 25682214, entretanto 

deixou transcorrer o prazo in albis. Denoto ainda que a parte Requerente 

deixou de cumprir determinação, bem como abandonou o processo por 

mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte 

Requerente em prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o 

abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018257-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE MELO (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018257-09.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: João José de 

Melo Partes Reclamadas: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Do Indeferimento da Inicial A parte Requerente ajuizou a presente 

demanda, visando a declaração de inexistência de débito, decorrente de 

um suposto débito indevido, em face da parte Requerida. A inicial foi 

distribuída com a juntada do comprovante de endereço em nome de 

terceiro, diante disto a parte Requerente foi intimada em 26.11.2019, 

conforme ID 26528499, para apresentar no prazo de 15 dias, cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial, todavia 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Desta maneira, não 

cumprida a determinação judicial, resta necessário o indeferimento da 

inicial. Pelo exposto, indefiro a inicial em decorrência do não atendimento 

da determinação judicial, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007453-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILZE GONCALINA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

VANESSA FIGUEIREDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1007453-82.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Studio S 

Formaturas EIRELI Parte Reclamada: Vanessa Figueiredo de Araújo Parte 

Reclamada: Vanilze Gonçalina de Figueiredo Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da Extinção Trata-se de Execução por Quantia Certa, 

tendo sido realizada a pesquisa de bens em nome da parte Executada, 

consoante se nota da decisão de ID 26775906 e anexos BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD. Intimado o Exequente para indicar objetivamente 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º da Lei 

9.099/95, este deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Pelo 

exposto, reconheço a inexistência de bens passíveis de penhora, bem 

como a falta de interesse do credor em prosseguir com a execução, razão 

pela qual JULGO EXTINTA a presente Ação de Execuçao, nos termos do 

§4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 
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Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019961-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JURACY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019961-57.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Deovania 

Boabaid Gregório Parte Reclamada: Ana Juracy da Silva Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente ajuizou a 

presente demanda, visando receber um débito em aberto deixado pela 

parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para manifestar quanto 

ao AR Negativo, conforme ID 27855836, entretanto deixou transcorrer o 

prazo in albis. Denoto ainda que a parte Requerente deixou de cumprir 

determinação, bem como abandonou o processo por mais de 30 (trinta) 

dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte Requerente em 

prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da 

causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009884-86.2019.8.11.0002

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:

PAULO CESAR PARPINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1009884-86.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Condomínio 

Florais da Mata Parte Reclamada: Paulo César Parpinelli Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção Trata-se de Execução por 

Quantia Certa, tendo sido realizada a pesquisa de bens em nome da parte 

Executada, consoante se nota da decisão de ID 26573246 e anexos 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intimado o Exequente para indicar 

objetivamente bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do art. 

53, §4º da Lei 9.099/95, este deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Pelo exposto, reconheço a inexistência de bens passíveis 

de penhora, bem como a falta de interesse do credor em prosseguir com a 

execução, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente Ação de 

Execução, nos termos do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008486-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON VIANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1008486-07.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Ederson 

Viana dos Santos Parte Reclamada: Carlos Alexandre Souza Santos 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção Trata-se de Execução 

por Quantia Certa, tendo sido realizada a pesquisa de bens em nome da 

parte Executada, consoante se nota da decisão de ID 26563525 e anexos 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intimado o Exequente para indicar 

objetivamente bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do art. 

53, §4º da Lei 9.099/95, este pleiteou a extinção, em razão de 

desconhecer bens passíveis de penhora. Pelo exposto, reconheço a 

inexistência de bens passíveis de penhora, bem como a falta de interesse 

do credor em prosseguir com a execução, razão pela qual JULGO 

EXTINTA a presente Ação de Execução, nos termos do §4º do art. 53 da 

Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019007-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENE ALEX RODRIGUES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/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

 

Processo n.º 1019007-11.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Rene Alex 

Rodrigues Borges Partes Reclamadas: Vivo S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Do Indeferimento da Inicial A parte Requerente ajuizou a 

presente demanda, visando a declaração de inexistência de débito, 

decorrente de um suposto débito indevido, em face da parte Requerida. A 

inicial foi distribuída com a juntada do comprovante de endereço em nome 

de terceiro, diante disto a parte Requerente foi intimada em 09.12.2019, 

conforme ID 26528499, para apresentar no prazo de 15 dias, cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, bem como comprovante de negativação, sob 

pena de indeferimento da inicial, todavia deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Desta maneira, não cumprida a determinação judicial, resta 

necessário o indeferimento da inicial. Pelo exposto, indefiro a inicial em 

decorrência do não atendimento da determinação judicial, pelo que JULGO 

EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso IV, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 
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MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019013-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOBILEI GONZAGA 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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019013-18.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Jobilei 

Gonzaga da Silva Partes Reclamadas: Vivo S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Do Indeferimento da Inicial A parte Requerente ajuizou a 

presente demanda, visando a declaração de inexistência de débito, 

decorrente de um suposto débito indevido, em face da parte Requerida. A 

inicial foi distribuída com a juntada do comprovante de endereço em nome 

de terceiro, diante disto a parte Requerente foi intimada em 09.12.2019, 

conforme ID 26930183, para apresentar no prazo de 15 dias, cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, bem como comprovante de negativação, emitido 

com no máximo 60 (sessenta) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Desta maneira, não 

cumprida a determinação judicial, resta necessário o indeferimento da 

inicial. Pelo exposto, indefiro a inicial em decorrência do não atendimento 

da determinação judicial, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009838-97.2019.8.11.0002

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:

WANDERLEY ROLDAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1009838-97.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Condomínio 

Florais da Mata Parte Reclamada: Wanderley Roldão da Silva Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção Trata-se de Execução por 

Quantia Certa, tendo sido realizada a pesquisa de bens em nome da parte 

Executada, consoante se nota da decisão de ID 26572570 e anexos 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intimado o Exequente para indicar 

objetivamente bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do art. 

53, §4º da Lei 9.099/95, este pleiteou a extinção, em razão de 

desconhecer bens passíveis de penhora. Pelo exposto, reconheço a 

inexistência de bens passíveis de penhora, bem como a falta de interesse 

do credor em prosseguir com a execução, razão pela qual JULGO 

EXTINTA a presente Ação de Execução, nos termos do §4º do art. 53 da 

Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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: 

1001353-74.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MATHEUS VINICIOS DE 

OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em que aduz a parte autora MATHEUS 

VINÍCIOS DE OLIVEIRA ALMEIDA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida. A parte autora foi intimada no ID 28089454 

para apresentar comprovante de residência em seu nome e atualizado e 

extrato do SPC, SERASA e SCPC, conforme se verifica abaixo: “INTIME-SE 

a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar 

documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – 

devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e 

SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 

(sessenta) dias, bem como colacione aos autos a cópia do comprovante 

de residência em seu próprio nome, 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. A não 

apresentação dos documentos na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC)”. Todavia, a 

parte autora se manteve inerte, não apresentando aos autos os referidos 

documentos. Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido pelo 

Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a diligência e nem praticou o 

ato que lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

CPC. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. 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: 1004875-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEY APARECIDO 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 
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(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: WALDINEY APARECIDO DA SILVA Endereço: 

RUA CAVALCANTE, SN, (LOT C SUL), AGUA VERMELHA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) WALDINEY APARECIDO 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. 1004875-12.2020.8.11.0002 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: 01/04/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: WALDINEY 

APARECIDO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/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, 3 de março 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: 1004904-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILER GRACE MIRALHA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: HILER GRACE MIRALHA DE AMORIM Endereço: 

RUA SANTA GENOVEVA, 07, (LOT JD AEROPORTO), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-070 Senhor(a) HILER GRACE 

MIRALHA DE AMORIM: 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. 

1004904-62.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 14.032,41 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 01/04/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: HILER GRACE MIRALHA DE AMORIM Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO - MT21182/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, 3 de março 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: 1016993-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SEVERINO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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. 1016993-54.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010560-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: AVENIDA FREI COIMBRA, 20, - ATÉ 

531/532, NOVA VÁRZEA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-625 Senhor(a) CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010560-34.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 23.087,39 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO, CLÁUSULA PENAL, 

CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 24/09/2019 Hora: 13:00 INTERESSADO: 

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Advogado 

do(a) INTERESSADO: MAYCON RODRIGO KELM - MT0010092A 

REQUERIDO(A): UNIAO TRANSPORTE E TURISMO 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, 21 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010560-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (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. 1010560-34.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012650-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO LUCIO DE CAMPOS BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1012650-15.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011180-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ESTEVAM DE OLIVEIRA (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))

 

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. 1011180-46.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015224-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA LEITE (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)

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. 1015224-11.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014380-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDRO DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAQUIM PEDRO DE ARRUDA CAMPOS 

Endereço: TRAVESSA AUGUSTO CURVO, 667, ESQUINA COM A RUA 

ALVES DE OLIVEIRA, MANGA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-645 

Senhor(a) JOAQUIM PEDRO DE ARRUDA CAMPOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014380-61.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.722,17 ESPÉCIE: [ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 22/11/2019 Hora: 15:15 REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO DE 

ARRUDA CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: RENYL FERREIRA 

BRITO CANDIDO - MT24364-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, 16 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014380-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDRO DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1014380-61.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013483-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA REGINA DA SILVA ALENCAR E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: KEYLA REGINA DA SILVA ALENCAR E SILVA 

Endereço: RUA PRESIDENTE CERQUEIRA CALDAS, 05, , Qd 01, CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-268. Senhor(a) KEYLA REGINA 

DA SILVA ALENCAR 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. 

1013483-33.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/11/2019 Hora: 14:30 

REQUERENTE: KEYLA REGINA DA SILVA ALENCAR E SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de setembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013483-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA REGINA DA SILVA ALENCAR E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013483-33.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011142-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/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. 1011142-34.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005190-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA Endereço: RUA 

PARANA, 25, KITNET 03, AGUA LIMPA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-971 Senhor(a) MIRIAN OLIVEIRA 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. 1005190-40.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 01/04/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/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, 3 de março 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: 1011046-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKO FRANCISCO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7202-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MAYKO FRANCISCO DUTRA Endereço: RUA 

BÉLGICA, S/N, (LOT PRQ MANGABEIRAS), JARDIM DOS ESTADOS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-327 Senhor(a) MAYKO FRANCISCO 

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. 1011046-19.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.380,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/11/2019 Hora: 16:30 

REQUERENTE: MAYKO FRANCISCO DUTRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - MT0015807A 

REQUERIDO(A): MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011046-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKO FRANCISCO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7202-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. 1011046-19.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-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: PAULO SERGIO DA SILVA Endereço: Rua 

Cônego Guimarães, s/n, sn, Santa Isabel, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-900 Senhor(a) PAULO SERGIO 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. 1006461-84.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

21.016,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 

Elétrica, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/04/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: PAULO SERGIO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO CALVO - MT12342-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, 9 de março 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: 1004607-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MUNIZ VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REU)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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 CLAUDIA MUNIZ VILELA Endereço: Rua E, n 

293, Quadra 18, Residencial 8 de Março, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-090 Senhor(a) ANA CLAUDIA MUNIZ VILELA: 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. 1004607-55.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.568,11 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/04/2020 Hora: 16:30 AUTOR: ANA 

CLAUDIA MUNIZ VILELA Advogados do(a) AUTOR: ERICA MARTINS DA 

CRUZ - MT25999/O, EDSON ANTONIO CARLOS - MT20710-O, GENILAINE 

URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - MT25947-O REQUERIDO(A): HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 262 de 294



processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o 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: 1011572-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: NEIRI PEREIRA PADILHA Endereço: RUA 

FRANÇA, 4, (LOT PRQ N ERA), JARDIM NOVA ERA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78130-600. Senhor(a) NEIRI PEREIRA PADILHA: 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. 1011572-83.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.253,84 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: 07/11/2019 Hora: 13:30 

REQUERENTE: NEIRI PEREIRA PADILHA Advogado do(a) REQUERENTE: 

MAYCON TADEU LAMIM - MT0016012A REQUERIDO(A): HAVAN LOJAS 

DE DEPARTAMENTOS 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, 4 de outubro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011572-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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. 1011572-83.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006826-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNALIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

CLAUDIO SCHAUREN - ME (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: MAGNALIA DE SOUZA Endereço: RUA GAUCHA, 

18, QUADRA 08, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) MAGNALIA 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. 1006826-41.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.400,62 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/04/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: MAGNALIA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANDRESSA PEREIRA LEITE - MT24743-O REQUERIDO(A): CLAUDIO 

SCHAUREN - ME e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o 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: 1004599-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS RAMIREZ PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1004599-78.2020.8.11.0002 

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, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

09/03/2020 13:40:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011972-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011972-97.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014793-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (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: FRANCISCO GONCALO DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua Sao Cristovao, N 02, Quadra 21, Jardim Novo Horizonte, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) 

FRANCISCO GONCALO 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. 

1014793-74.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 28.309,71 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO 

E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LIMINAR]

->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/12/2019 Hora: 15:30 

REQUERENTE: FRANCISCO GONCALO DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MANOEL CESAR DIAS AMORIM - MT6470/O 

REQUERIDO(A): BANCO INTERMEDIUM 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, 6 de novembro 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: 1014793-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (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. 1014793-74.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006844-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GILSON SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: EDER GILSON SOUZA FERREIRA Endereço: rua 

frei salvador, 154, (LOT JD IMPERADOR), cristo rei, VÁRZEA GRANDE - 
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MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) EDER GILSON SOUZA FERREIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006844-62.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.098,46 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 03/04/2020 Hora: 17:00 AUTOR: EDER GILSON SOUZA FERREIRA 

Advogado do(a) AUTOR: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1016732-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MACSSUEL NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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. 1016732-89.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004669-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINE BARBIERI FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

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: DANIELE CRISTINE BARBIERI FELIX Endereço: 

RUA BOA VISTA, 05, (LOT JD ESTADOS), QDA 22, JARDIM DOS 

ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-066 Senhor(a) DANIELE 

CRISTINE BARBIERI FELIX: 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. 

1004669-95.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.293,25 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/04/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: DANIELE CRISTINE BARBIERI FELIX Advogados do(a) 

REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-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, 9 de março 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: 1016089-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DEBORA DE SOUZA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 
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GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IOLANDA DEBORA DE SOUZA PRADO Endereço: 

RUA06, 18, QDA 132, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-096 Senhor(a) IOLANDA DEBORA DE SOUZA PRADO: 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. 1016089-34.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.735,64 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 09/12/2019 Hora: 13:15 

REQUERENTE: IOLANDA DEBORA DE SOUZA PRADO Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016089-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DEBORA DE SOUZA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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. 1016089-34.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006829-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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: JONES MARQUES DE ASSUNCAO Endereço: 

RUA CHAMA MUSA, 21, QD 33, SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) JONES MARQUES DE ASSUNCAO: 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. 1006829-93.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.370,72 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: JONES 

MARQUES DE ASSUNCAO Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1018432-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA BRANCO FERNANDES DE FREITAS (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 29660404, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 
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Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006146-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE CRISTINA ARRUDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante a comparecer em 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 01/08/2019, as 15:30, na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006146-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE CRISTINA ARRUDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-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. 1006146-90.2019.8.11.0002 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, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/03/2020 14:22:57

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004688-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FONSECA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA JOSE FONSECA DOS SANTOS Endereço: 

Av. Mario Andréazza, 237, Unidade 237, Residencial Esmeralda, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) MARIA JOSE FONSECA 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. 1004688-04.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

08/04/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: MARIA JOSE FONSECA DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO PAULO FERREIRA 

CARDOSO - MT13923/O REQUERIDO(A): Banco OLÉ CONSIGNADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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: 1004722-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI DOMINGEUS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA VIEIRA LACERDA OAB - MG185184 (ADVOGADO(A))

MONICA LOPES TEIXEIRA OAB - MG176547 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JULIO DE CARVALHO (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: DIRLEI DOMINGEUS DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Vinte e Dois, 184, Casa, Santa Maria, NOVA SERRANA - MG - CEP: 

35523-426 Senhor(a) DIRLEI DOMINGEUS 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. 1004722-76.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.392,00 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, Cheque]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/04/2020 Hora: 

16:45 AUTOR: DIRLEI DOMINGEUS DE OLIVEIRA Advogados do(a) AUTOR: 

MONICA LOPES TEIXEIRA - MG176547, VALERIA VIEIRA LACERDA - 

MG185184 REQUERIDO(A): DAVID JULIO DE CARVALHO 

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, 9 de março 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 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018436-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDO LEMES DE MORAES (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 29710974, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007236-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RIBEIRO PADUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WILLIAN RIBEIRO PADUA Endereço: RUA GOIÁS, 

525, Cond. Horizonte, bloco B, apto 408, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78135-603 Senhor(a) WILLIAN RIBEIRO PADUA: 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. 1007236-02.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 25.000,00 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: 07/04/2020 Hora: 16:45 AUTOR: WILLIAN RIBEIRO PADUA 

Advogados do(a) AUTOR: RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

MT10609-O, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - MT18330/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, 9 de março 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: 1004726-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON QUEIROZ DESIDERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. MARTIN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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 1004726-16.2020.8.11.0002 

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, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

09/03/2020 14:57:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018220-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILVA LEITE DOS SANTOS (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 29660421, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006828-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IRACI DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BENEDITA IRACI DE ASSUNCAO Endereço: RUA 

CHAMA MUSA, 21, QD 33, SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) BENEDITA IRACI DE ASSUNCAO: 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. 1006828-11.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / 

Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 03/04/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: BENEDITA IRACI DE 

ASSUNCAO Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA - MT21291-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1006821-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-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: JACIRA DA SILVA SAMPAIO Endereço: Rua das 

Anhumas, 08, CRISTO REI, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) JACIRA DA SILVA SAMPAIO: 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. 1006821-19.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.431,31 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 16:45 

REQUERENTE: JACIRA DA SILVA SAMPAIO Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1004752-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON CAMPOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1004752-14.2020.8.11.0002 

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, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

09/03/2020 15:01:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006667-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILSON DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CREMILSON DA CRUZ SILVA Endereço: AV 

TIRADENTES, 03, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, JD MANAIRA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) CREMILSON DA 

CRUZ 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. 1006667-98.2020.8.11.0002 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: 03/04/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: CREMILSON 

DA CRUZ SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1004769-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FERNANDA DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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 1004769-50.2020.8.11.0002 

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) E LEGÍVEL, 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, 9 

de março de 2020. Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL 

RODRIGUES PORTO 09/03/2020 15:08:05

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004771-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1004771-20.2020.8.11.0002 

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, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

09/03/2020 15:13:36

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018277-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA MARTINS KUROYANAGI OAB - MT25019/O (ADVOGADO(A))

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

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 29710954, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018437-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA (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 29710990, bem como para impugnar no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNA KAMILA AMARO COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

CIELO 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: ARIADNA KAMILA AMARO COSTA BARROS 

Endereço: Rodovia Mário Andreazza, s/n, casa 92, RESIDENCIAL 

ESMERALDA, Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-902 
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Senhor(a) ARIADNA KAMILA AMARO COSTA BARROS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007024-78.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.508,80 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 08/04/2020 Hora: 

14:00 REQUERENTE: ARIADNA KAMILA AMARO COSTA BARROS 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

MT17982-O REQUERIDO(A): CIELO S.A. e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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: 1019097-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DOS SANTOS (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 29660423, bem como para impugnar no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019040-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BENEDITA DA SILVA (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 29659880, bem como para impugnar no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018950-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 297977445, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018525-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-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 29660398, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018163-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES PROENCA 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 29710965, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003477-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE GONCALINA SOARES 60380616149 (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: LAURA REGINA DA SILVA E SILVA Endereço: 

RUA FELIPE BRÜEHMÜLLER, 19, Quadra 34 (LOT P AMAZÔNIA), IKARAY, 
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VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-133 Senhor(a) LAURA REGINA DA 

SILVA 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. 

1003477-30.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.890,45 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 08/04/2020 Hora: 13:00 AUTOR: 

LAURA REGINA DA SILVA E SILVA Advogados do(a) AUTOR: ERICA 

MARTINS DA CRUZ - MT25999/O, EDSON ANTONIO CARLOS - 

MT20710-O, GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - MT25947-O 

REQUERIDO(A): VALDIRENE GONCALINA SOARES 60380616149 

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, 9 de março 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: 1003859-23.2020.8.11.0002

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

ARNALDO DE ARRUDA XAVIER OAB - 178.161.141-68 

(REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ARNALDO DE ARRUDA XAVIER Endereço: RUA 

NICE, 115, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-630 Senhor(a) ARNALDO DE ARRUDA XAVIER: 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. 1003859-23.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.900,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Bancários, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 08/04/2020 Hora: 14:30 REPRESENTANTE: ARNALDO DE ARRUDA 

XAVIER Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOENIA LARISSA DE ARRUDA 

E SILVA - MT25413/O REQUERIDO(A): Banco OLÉ CONSIGNADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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: 1007250-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085-O (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: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS SILVA 

Endereço: RUA 18 DE MARÇO, 21, (RES N ESPERANÇA), PETRÓPOLIS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-368 Senhor(a) DANIELA FERREIRA 

DOS SANTOS 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. 

1007250-83.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 2.453,88 ESPÉCIE: 

[Desconto em folha de pagamento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 08/04/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

DANIELA FERREIRA DOS SANTOS SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

JAIRO SOUZA DA SILVA - MT16085-O 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, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 
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CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013583-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY KELLY BAEL RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013583-85.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência, bem como para manifestar-se acerca 

do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 16:35:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007248-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 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: KARINA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua 

Justino Claro, 19, Quadra 58, Santa Maria, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) KARINA 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. 1007248-16.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.315,41 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

08/04/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: KARINA PEREIRA DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA 

SILVA - MT26390/O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS 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, 9 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012847-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELLE FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012847-67.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência, bem como para manifestar-se acerca 

do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 16:45:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004978-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE FERREIRA DOS SANTOS LEAO OAB - MT20365/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SOUZA CARVALHO (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: FERNANDO PEREIRA SANTOS Endereço: RUA 

06, 12, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-092 Senhor(a) FERNANDO PEREIRA 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 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004978-19.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.565,43 ESPÉCIE: [Títulos de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 08/04/2020 Hora: 13:15 AUTOR: 

FERNANDO PEREIRA SANTOS Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - MT0015547A-O, JULIANE FERREIRA DOS 

SANTOS LEAO - MT20365/O REQUERIDO(A): MARCIA DE SOUZA 

CARVALHO 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, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013496-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013496-32.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência, bem como para manifestar-se acerca 

do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 16:50:49

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013282-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH LEDESMA MARQUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013282-41.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência, bem como para manifestar-se acerca 

do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 16:52:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018648-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA KLAMT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1018648-61.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 20/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 

16:56:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EVA MARIA DA SILVA Endereço: RUA 

DEZENOVE, 09, QUADRA 15, RESIDENCIAL JACARANDA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) EVA MARIA 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. 1006524-12.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 107,97 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: EVA MARIA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o 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))

 

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. 1005811-71.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência, bem como para manifestar-se acerca 

do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 16:59:56

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020713-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO JHONE OLIVEIRA PONTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1020713-29.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência, bem como para manifestar-se acerca 

do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 17:01:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007309-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-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: SEILA CELIA DA SILVA GOIS Endereço: Rua das 

Flores, 279, Centro, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 

Senhor(a) SEILA CELIA DA SILVA GOIS: 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. 

1007309-71.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 08/04/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: SEILA CELIA 

DA SILVA GOIS Advogado do(a) REQUERENTE: LAURA PATRICIA 

DOURADO AMORIM - MT9217-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, 9 de março 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: 1002847-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STWART CRUZ ROCHA OAB - MT27624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO NERES DE SOUZA (REQUERIDO)

G N DE SOUZA FOTOGRAFIAS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1002847-71.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 23/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 

17:06:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004983-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANE FERREIRA DOS SANTOS LEAO OAB - MT20365/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO (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: FERNANDO PEREIRA SANTOS Endereço: RUA 

06, 12, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-092 Senhor(a) FERNANDO PEREIRA 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. 1004983-41.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.919,52 ESPÉCIE: [Títulos de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 08/04/2020 Hora: 15:00 AUTOR: 

FERNANDO PEREIRA SANTOS Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - MT0015547A-O, JULIANE FERREIRA DOS 

SANTOS LEAO - MT20365/O REQUERIDO(A): CLODOALDO DE SOUZA 

MALVESTIO 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, 9 de março 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: 1007944-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JUNIOR DA SILVA BOTELHO (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: CHRISTIAN JUNIOR DA SILVA BOTELHO 

Endereço: rua itapuã, 60, casa 02, Jardim aeroporto, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78115-670 Senhor(a) CHRISTIAN JUNIOR DA SILVA BOTELHO: 

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. 1007944-52.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.133,79 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: 08/04/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: CHRISTIAN 

JUNIOR DA SILVA BOTELHO 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, 9 de março 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: 1004554-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. G. DE PINHO & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1004554-74.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 25/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 

17:09:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007296-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI CARME FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1007296-72.2020.8.11.0002 

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, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

09/03/2020 17:09:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007328-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTONIO CAVALCANTE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANDERSON ANTONIO CAVALCANTE DE 

SIQUEIRA Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a) 

ANDERSON ANTONIO CAVALCANTE DE SIQUEIRA: 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. 1007328-77.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 08/04/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: ANDERSON ANTONIO CAVALCANTE DE SIQUEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - 

MT208010-O REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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: 1004989-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (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: MARCOS SOUZA LIMA Endereço: CDD CRISTO 

REI, 49, Antiga Rua Ana Paulina Barros, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78115-971 Senhor(a) MARCOS SOUZA LIMA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1004989-48.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / 

Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 08/04/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: MARCOS SOUZA LIMA 

Advogado do(a) REQUERENTE: VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - 

MT21642-O REQUERIDO(A): MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 

ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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: 1007339-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CATARINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-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 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EVA CATARINA DE CAMPOS Endereço: frei 

salvador roquete, 12, CENTRO, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 

78170-000 Senhor(a) EVA CATARINA DE CAMPOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007339-09.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.000,00 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 08/04/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: EVA CATARINA DE CAMPOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - MT9217-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, 9 de março 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: 1001736-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A (REQUERIDO)

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

SUDRI PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1001736-52.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência, bem como para manifestar-se acerca 

do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 17:26:49

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 Processo n. 1005052-73.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 20/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 

17:29:28

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 Processo n. 1017280-17.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 20/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 

17:31:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016001-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1016001-93.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 27/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 

17:33:44

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007941-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FRANCISCO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MAURO FRANCISCO PINTO Endereço: RUA 

MARACAJU, 71, (LOT CENTRO), Kitnet 10, CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-460 Senhor(a) MAURO FRANCISCO PINTO: 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. 1007941-97.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 33.043,05 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 08/04/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: MAURO FRANCISCO PINTO 

Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - 

MT13923/O REQUERIDO(A): Banco OLÉ CONSIGNADO ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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: 1007797-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 CINTRA Endereço: Rua Freire 

Emiliano Monteiro, 01, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) MARIA APARECIDA CINTRA: 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. 1007797-26.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.151,50 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

08/04/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MARIA APARECIDA CINTRA 

Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-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, 9 de março 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: 1006112-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DA SILVA GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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: CELIO DA SILVA GAMA Endereço: RUA PAPA 

SÃO SILVESTRE, 1553, (LOT C SUL), PRINCESA DO SOL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-004 Senhor(a) CELIO DA SILVA GAMA: 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. 1006112-81.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.159,53 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: 03/04/2020 Hora: 16:15 AUTOR: CELIO DA SILVA 

GAMA Advogado do(a) AUTOR: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/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 
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das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1006084-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREZA VIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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: VALDEREZA VIANA DA COSTA Endereço: RUA 

PINHEIROS, 496, (LOT NÚCLEO G GLÓRIA), JARDIM GLÓRIA ll, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78141-024 Senhor(a) VALDEREZA VIANA 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. 1006084-16.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.323,89 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: VALDEREZA VIANA 

DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1000849-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE JESUS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: BENEDITO DE JESUS CORREA Endereço: RUA 19 

DE ABRIL, 05, (RES N IPÊ), PETRÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78144-338 Senhor(a) BENEDITO DE JESUS CORREA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000849-68.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.000,00 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: 03/04/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: BENEDITO DE JESUS 

CORREA Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004847-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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: FABIO PINHEIRO DA SILVA Endereço: RUA 

DIEGO BOTELHO, 29, (LOT PRQ PAIAGUÁS), PAIAGUÁS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78148-567 Senhor(a) FABIO PINHEIRO 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. 1004847-44.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.200,00 ESPÉCIE: [Cartão de Crédito, Abatimento proporcional 

do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 08/04/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: FABIO PINHEIRO DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

MT18250-O REQUERIDO(A): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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, 9 de março 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: 1007379-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ANGELICA POMPEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (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: JESSICA ANGELICA POMPEU DA SILVA 

Endereço: RUA 01 QDRA 01, 10, (RES J C GUIMARÃES), SOLARIS DO 

TARUMÃ, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-532 Senhor(a) JESSICA 

ANGELICA POMPEU 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. 

1007379-88.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.426,80 ESPÉCIE: 

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 08/04/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: JESSICA ANGELICA POMPEU DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - MT23287/O-O 

REQUERIDO(A): SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS 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, 9 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013280-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013280-71.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência, bem como para manifestar-se acerca 

do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Várzea Grande, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 09/03/2020 17:48:39
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-63.2020.8.11.0002

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

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DUCARMO DA SILVA OAB - 490.285.451-15 (REPRESENTANTE)

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/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: ANTONIO DUCARMO DA SILVA Endereço: 

SERRA FORMOSA, 08, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78140-385 Senhor(a) ANTONIO DUCARMO 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. 1001108-63.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 08/04/2020 Hora: 15:45 

REPRESENTANTE: ANTONIO DUCARMO DA SILVA Advogados do(a) 

REPRESENTANTE: TAIRAN SCHUMACHER - MT20120-O, SAULO VICTOR 

ARRAIS MALHEIROS NEVES - MT15367/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, 9 de março 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: 1006299-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLEN DIANDRA DIAS DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: KEROLLEN DIANDRA DIAS DA GUIA Endereço: 

RUA PRESIDENTE JOÃO CARLOS, 10, (COHAB C REI) QUADRA 28, 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-302 Senhor(a) 

KEROLLEN DIANDRA DIAS DA GUIA: 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. 

1006299-89.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.126,96 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

03/04/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: KEROLLEN DIANDRA DIAS DA 

GUIA Advogado do(a) REQUERENTE: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

MT9475-O REQUERIDO(A): OI MÓVEL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1005591-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO PARENTE SENA (REQUERENTE)

JENNYFER VIEIRA BARBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE (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: PAULO AFONSO PARENTE SENA Endereço: Res. 

Esmeralda, 377, - DE 7847/7848 AO FIM, JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) PAULO AFONSO PARENTE 

SENA: 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. 1005591-39.2020.8.11.0002 VALOR DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 282 de 294



CAUSA: R$ 32.037,16 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 08/04/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: PAULO AFONSO 

PARENTE SENA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS DE MUSIS 

FILHO - MT22286/O REQUERIDO(A): ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE 

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, 9 de março 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: 1005591-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO PARENTE SENA (REQUERENTE)

JENNYFER VIEIRA BARBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE (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: JENNYFER VIEIRA BARBARA Endereço: Res. 

Esmeralda, 377, - DE 7847/7848 AO FIM, JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) JENNYFER VIEIRA BARBARA: 

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. 1005591-39.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 32.037,16 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 08/04/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: JENNYFER VIEIRA 

BARBARA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS DE MUSIS 

FILHO - MT22286/O REQUERIDO(A): ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE 

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, 9 de março 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: 1016677-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO GONCALO DA CUNHA (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 28840719, bem como para impugnar no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005612-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATCOM RASTREADORES VIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1005612-15.2020.8.11.0002 

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) LEGÍVEL, 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, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

09/03/2020 18:29:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005618-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME 
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(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 1005618-22.2020.8.11.0002 

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), LEGÍVEL, 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, 9 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

09/03/2020 18:32:42

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005636-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CESAR IADICOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 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: VALTER CESAR IADICOLA Endereço: RUA 

WEIMAR TORRES, 338, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-035 Senhor(a) VALTER CESAR IADICOLA: 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. 1005636-43.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 08/04/2020 Hora: 

16:30 REQUERENTE: VALTER CESAR IADICOLA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ELIESER DA SILVA LEITE - MT6384-O REQUERIDO(A): 

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 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, 9 de março 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: 1007963-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARIDA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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 MARGARIDA DA SILVA RIBEIRO Endereço: 

Rua: Cinco, 11, Qd 04, Nossa Srª da Guia, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990 Senhor(a) ANA MARGARIDA DA SILVA RIBEIRO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007963-58.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.056,78 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: 08/04/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: ANA MARGARIDA DA SILVA 

RIBEIRO Advogado do(a) REQUERENTE: WENDER ADAO CORREA - 

MT27632/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, 9 de março 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014083-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28910245, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 
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GRANDE, 9 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007951-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIO PIRES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LEONIDIO PIRES DE CAMPOS Endereço: RUA 

VINTE E UM, 4, QUADRA 17, RESIDENCIAL JACARANDA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) LEONIDIO PIRES DE CAMPOS: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007951-44.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.088,21 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 08/04/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: 

LEONIDIO PIRES DE CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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: 1007126-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LILIAN AGUILERA Endereço: RUA 02, 15, 

QUADRA 02, RESIDENCIAL SÃO BENEDITO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) LILIAN AGUILERA: 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. 

1007126-03.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.093,85 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 08/04/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: LILIAN 

AGUILERA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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: 1007870-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE FIALHO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LIZETE FIALHO DE ARRUDA GOMES Endereço: 

RUA DOUTOR MANOEL VARGAS, 353, (LOT D SÁVIO), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-428 Senhor(a) LIZETE FIALHO DE 
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ARRUDA 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. 

1007870-95.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 819,10 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 08/04/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: LIZETE FIALHO DE ARRUDA GOMES Advogados do(a) 

REQUERENTE: GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA - 

MT13854/O, EMANUEL TORRES FRANCA - MT19110/A REQUERIDO(A): 

CLARO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de março 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: 1007203-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/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: EDEVALDO PEDRO DA SILVA Endereço: RUA C, 

03, (LOT S MATEUS) QUADRA 04, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78152-092 Senhor(a) EDEVALDO PEDRO 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. 1007203-12.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.152,67 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

08/04/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: EDEVALDO PEDRO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - 

MT23879/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, 9 de março 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017981-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017981-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMILSON GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de pedido de urgência, na qual o 

Reclamante aduz que a Ré procedeu a suspensão do fornecimento de 

Energia Elétrica, mesmo estando sub judice, e sem ter a sentença de 

mérito transitada em julgado, razão pela qual requer seu deferimento para 

que a Reclamada seja condenada a reestabelecer o fornecimento de 

energia elétrica. Pois bem. Na situação apresentada, ao fazer uma análise 

da documentação inclusa, observo haver provas suficientes a 

confirmarem o juízo de verossimilhança das alegações proferidas pela 

parte Autora, uma vez que comprovou estarem em aberto somente as 

faturas discutidas na presente ação ( 29907641 - Documento de 

comprovação (extrato energisa) ), e, principalmente em razão da liminar 

deferida no id. N. 26407833 - Decisão . Verifica-se, também, que a 

sentença e mérito, embora tenha entendido pela improcedência dos 

pedidos da Autora, ainda não transitou em julgado, estando aguardando 

prazo para contrarrazões ao Recurso Inominado interposto no id. N. 

27965384 - Recurso inominado . Portanto, tendo em vista que nos autos 

tem-se como pretensão inicial o reestabelecimento de energia elétrica, 

produto indispensável nos dias atuais, cuja suspensão abrupta no 

fornecimento traz ao consumidor danos de difícil reparação, sendo 

imprescindível não só pelo conforto, mas para a conservação de 
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alimentos, remédios, etc., o perigo da demora está substancialmente 

demonstrado. Diante do exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 

do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela de urgência e, por 

conseguinte, determino que a parte Requerida restabeleça fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora de n. 6/389525-7, em até 04 

horas o fornecimento da energia elétrica na referida unidade consumidora. 

Após, volte-me os autos conclusos para análise de Recurso e envio à 

Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO VITORINO DA SILVA 93493851120 (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, 9 de março 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: 1000017-69.2019.8.11.0002

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:

SILVONEY FERNANDES CABRAL (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, 9 de março 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: 1017173-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAR PEREIRA DE ARAUJO (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 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, 9 de março 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 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o 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: 1000003-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRZINETE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março 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: 1013959-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março 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: 1000020-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março 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 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o 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: 1000013-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março 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: 1009836-30.2019.8.11.0002

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:

MARGARIDA GOMES EVANGELISTA (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, 9 de março 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: 1007062-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de março 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 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019139-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON ORNEY ALVES GUERRA (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, 9 de março 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: 1018216-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBSON JUNIO MAGALHAES (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, 9 de março de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005895-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES (REU)

FERREIRA & PRESTES LTDA - 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, 9 de março 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 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o 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: 1001645-64.2017.8.11.0002

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:

JOSILAINE PONCIANO (EXECUTADO)

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05(cinco) dias, informar os endereços dos executados 

relacionados as guias de diligência juntada nestes autos junto ao id. 

29381466, posto que a mesma, no âmbito do petitório de id. 28544280, 

apenas requereu nova citação, via oficial de justiça, em razão das 

correspondências de citação devolvidas e não informou qualquer 

endereço, sendo que os AR'S mencionados, devolvidos sem êxito, foram 

encaminhado à endereços sito junto ao Município de Sorriso - MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003217-89.2016.8.11.0002

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:

ITAMAR BARCELOS ALVES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05(cinco) dias, informar a esta Serventia o endereço da parte 

executada correlacionada à guia de diligência do oficial de justiça juntado 

nestes autos junto ao id.29411073.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003217-89.2016.8.11.0002

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:

ITAMAR BARCELOS ALVES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar a esta serventia o endereço da parte 

executada relacionada à guia de diligência do oficial de justiça juntada 

nestes autos junto ao id. 29411073.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002547-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO JUNIOR (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, 9 de março de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019406-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (REU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - 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, 9 de março 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 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o 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: 1002581-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (REU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (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, 9 de março 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: 1007032-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. PRADO SILVA - ME (EXECUTADO)

JULIANA PRADO SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05 dias, juntar aos autos as diligências do oficial de justiça 

corretas conforme os endereços indicados junto ao ID. 29540728 ou 

informar os endereços dos citados relacionados a guia de diligência do 

oficial de justiça id.2956866.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003257-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (REU)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

JUSSARA FATIMA CORREA (REU)

CORREA E OLIVEIRA LTDA - 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, 9 de março 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: 1003024-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO DA SILVA AQUINO (EXECUTADO)
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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, 9 de março 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: 1002706-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO (EXECUTADO)

 

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, 9 de março 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 QUANTO À CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA RESIDENTE NO 

BAIRRO NOVA ERA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 9 de março 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.
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